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 املقدمة
لبحددت ضتنددمال   فهدد   مقدمددة لوبعددد    مددال يبنددد بعددد   والصدد و والسدد ى علدد   احلمدددو وهددد 

   مراجددا البحددت وم ه دد   والد اسدداا السددابقة   و  وضسدداتيبض ب اختيددا     اسددبأو  البحددت موضددو  أمهيددة
الددددث ياسددددر اسددددتيدامها وي ببددددش معرفتهددددا ،بددددا الشددددرو    ،را ضدددد    وأخدددد ا  ،يددددو   ومصددددطلحاا البحددددت

 . البحت
 

 أواًل : أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره
واملسدددا مل امل اليدددة  ايبا والتلفدددا اااجلو كددد جهددداو ال كيدددةسددد واا األخددد و عدددال األكسدددر احلدددديت   ال

  فندد   عددال احلواسدديب املاتبيددة وا مولددة ال كيددة  والسدديا اا ال ظددا ااهدد  بددا و والسدداعاا  اا واملصددو   
   واهلممدددأ،دددد ا  مدددال فيهدددا    و فعدددوامدددال املسدددلم   هيددداو الاسددد هددد   األجهددداو معظدددم  خلددد  و   واللوهيدددة 

وهددش سدد مل ذو  . هدد   األجهدداو لسدداعاا الطددوا  مددايقنددوا افئددا م العمريددة  مبيتلددف وأصددبأ أب دداتهم
و،ددد ضسدددتيدى     تاددوا أ او ب ددا  وضطددو  اا وجهدد  ف فقددد ضسددتيدى   ا دد  فوعملددة ذهددديال 

ضرشددديد احلاددديم يسدددع  ل سدددتفا و مدددال هددد   التق يددداا و الداعيدددة و . الشدددر فتادددوا أ او هددددى وضددددهو  
م دا أهدا بيتد  م هدا   بدديب  مدال  وأمتد  عدو  لل فدا عليد  وعلد  أهدا بيتد يوظفها فيما ياستيدامها   و 

  . لتح ير مال سلبيا اوايبكتفا  ل
   و خلدد  معظددم البيدددواالتلفددا اا ال كيددة   الددث انتشددرا   األسددوا      ومددال هدد   األجهدداو 

ً   ها  إنتاجالعاملية ضت افس  األجهاو الاهرلئيةشركاا  وأصبح  ضديمة اداو  املائدة  أبه داىو  سد و
لدددم ضعدددد هدددر  أجهددداو لعدددر  البدددت ف ا ضق يددداا هددد   التلفدددا ااو  طدددضو  .  بعدددحل احلدددايبا بوصدددة 

التلفددا أ أو األلعدداب اولاةونيددة   وإحددا أصددبح  شاشددة إخددراد للحاسددوب   وأ او لتصددفأ شددباة 
األجهاو ت قلة و يايال املالت امللفاا ا فوظة   أ واا ملية ) اونةن (   ووسيلة لعر املعلوماا العا

  .والشباة العاملية  ال كية
  مدا  هدش وظدائف العدر و أهدم خصدائا التلفدا اا ال كيدة  واهددو مداليلة ملعرفة وه ا البحت وس

الددعاو هبدا  الف يدة ف لي تفدا ق يَّدةالتا عدال التفصدي  وة بعيددبلبدة سدهل  بياا أوج  ايبستفا و الدعوية م هدا 
   وليتقوا سلبيا ا إذا  خل  بيو م .    عو م إىل هللا ضعاىل

 
 ت البحث تساؤالاثنيًا : 

    الدعوو إىل هللا ضعاىل ؟ استيدامهاكيف مياال و  ؟ ماوظائف العر    التلفا اا ال كية 
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   اثلثًا : الدراسات السابقة
ختصددا    املؤلفدداا والرسددائا العلميددةاسدتيدى الباهددت خاصددية البحددت   الشددباة العامليددة ملعرفددة 

ظهدرا للباهدت هموعدة   و،دد  مما ،د يتصا مبوضو  حبسد    وملعرفدة ماكتدب هولد  بصدفة عامدة (1)لدعووا
  وهموعدددة مدددال  للتلفدددا اا -ضسدددميتها الشدددائعة كتالوجددداا  -وهدددش عبدددا و عدددال أ لدددة ضشدددبيا مدددال ال تدددائ  
وميادال ضليديا   ل كيدة وم تددً ا املتيصصدة   شدؤوا التلفدا اا ا موا،ا الشباة احلوا اا  املقايبا و 

عل  وجد  العمدوى  خصائا ه   التلفا اابياا  األو   املقايبا واحلوا اا   أمريال األ لة و حمتوى ضلك 
 شددا و إىل ضوظيفهدداأو او وظددائف العددر  فيهددا ضفصددياوا    املشدداكا الددث ضعددة  مسددتيدميها السددا  و   

 .   الدعوو إىل هللا ضعاىل
 

 رابعاً : مراجع البحث
مدال كتداب هللا وسد ة  سدول  صدل  هللا عليد  التأصديلية الشدرعية ا الباهت ما و هد ا البحدت مج
  مال خ    فقد مجعها الباهت ة يَّ ق التوأما ما و البحت   وسلم 

  وإجدرا  الت دا ب امل تشرو   السدو  ا ليدة  (2)التلفا اا ال كية مال أنوا  عدواستيداى  -1
وضشدددبيا التطبيقددداا الدددث ضتيحهدددا   وضصددفأ موا،عهدددا  الشدددباة العامليدددةفددداذ مدددال خ هلدددا إىل عليهددا لل 

 . تاجر اولاةونية لتلك التلفا ااامل
  وهددش أجهدداو ضسددتيدى  (3)كمددا أجددرى الباهددت اددا ب علدد  عددد  مددال مر،  يدداا التلفددا اا العا يددة

ويددتم ذلددك بددرب   لة،يددة التلفددا  العددا أ لياتسددب وظددائف العددر  ا اصددة للتلفددا اا ال كيددة أو بعنددها  
( . و،دد ضبدد  للباهدت أا هدد   املر،  يدداا ختتلدف اخت فددا  كسدد ا    HDMIاملر،  دش للتلفددا  العدا أ عدد  م فدد  )

ا الباهت فيها واكتفد  لوشدا و  ضق يا ا وخصائصها ومدى جنامل ا ضباطها لألجهاو ال كية ف ول ا مل يفص  
 
  وجامعدة اومداى حممدد بدال    وجامعة أى القرى اجلامعة اوس مية ظهرا للباهت ،وائم متيصصة للرسائا املس لة  (    1)

و،د اشتما عل  آيبف الرسائا  (http://kt-b.comكما  اجا الباهت مو،ا جاما الاتب املصو و )  . سعو  اوس مية
 ية املصو و   جامعاا العامل اوس مش .العلم

ى   و،دددد ا،تصدددر الباهدددت علددد  ذكدددر اا بددد  مدددا    دددة أندددوا  مدددال 2113بددددأ اسدددتيداى الباهدددت للتلفدددا اا ال كيدددة م ددد  (    2)
( مال شدركة 49X7000D  و ) (webOS3ونظاى ضشبيل  )( مال شركة إ  جش 55LH595V)  هش و التلفا اا ال كية   
ومجيعهددا مددال  ( .Tizen( مددال شددركة سامسددون  ونظدداى ضشددبيل  )40KU7000R  و ) (Android) سددو  ونظدداى ضشددبيل 

 .و،د ا،تصر الباهت عليها ألهنا األهدث مال ب  التلفا اا ال كية الث استيدمها  ى  2112م ت اا  
 LG SPشركة جوجا   ) ( مالChromecast( مال شركة أبا   و )Apple TVا،تىن الباهت مجلة مال املر،  ياا وهش   )  (  3)

  وأ بعددة مددال األجهدداو العاملددة ب ظدداى أند ويددد وهددش     (Measy( مددال شددركة )EZ Cast)( مددال شددركة إ  جددش   و 820
(MK36( و )MK 80 Plus( مال شركة )RKM( و )PlayXtreme2( مال شركة )Aztech( و )M8C   وضوصف ه   )

( مدال Microsoft Wireless Display Adapter)(   وأخ ا  Android TV Boxاألجهاو األ بعة أبهنا أبهنا ضلفا  أند ويد )
( أبندددد  يعمددددا ب ظددددامش أند ويددددد ووندددددو  . وبعددددحل هدددد   املر،  يدددداا ضتبدددد ى MK36. ومتيددددا املر،  ددددش ) شددددركة ماياروسددددوف 
 (   التلفا    وبعنها حيتاد ضب ية كهرلئية مستقلة .USBللاهرل  ع  م ف  )
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  اجعة مانشر ع ها   الشباة العاملية . مر  معرفة خصائصهاإليها وإبمااا مال يرغب   
بتلددك التلفددا اا   لعددر  ملفدداا الوسددائ  عليهددا  أ واا التيددايال املت قلددة بدد  مجلددة مددال  -2

   وبوسائا الرب  املتعد و   ولساعاا طويلة . مال ضلك األ واا
 وأ واا التيايال الث استيدمها الباهت هش   

   (5)  والقدددر  الصدددلب غددد  السدددلاش (4)بة العا يدددةأصدددابا الددد اكرو وبطا،ا دددا واأل،دددرا  الصدددل
 . (2)والقر  الصلب السحايب

بتلك التلفا اا   لعدر  ملفداا الوسدائ  عليهدا مدال ضلدك  ب  مجلة مال األجهاو ال كية  -3
 األجهاو   بوسائا الرب  املتعد و   ولساعاا طويلة . 

املاتبيددة واحلواسدديب    (7)يبااجلدواواألجهداو ال كيددة الدث اسددتيدمها الباهددت هدش مجلددة مددال   
 . (9)واللوهية (8)ةا مولو 

 ت ة هلد   لشركاا املموا،ا ا  املهتمة للتلفا اا ال كية ومال أمهها العاملية ة موا،ا الشبا -4
وموا،ددا امل تدددًا  . امل ت دداا احلديسددة م هددا مواصددفااو    أ لددة ضشددبيلهالددث ضتنددمال وا   التلفددا اا  

ومل جيددد الباهددت فر،ددا  بي هددا فيمددا لددا حبسدد  ف ولدد ا   و،ددد أنت تهددا عدددو شددركاا     مددال هدد   األ واا ضتددوفر عدددو أنددوا     (4)
 يبمصلحة   حتديد أنواعها والشركاا امل ت ة هلا .

وه دا  . وهدو مدال إنتداد شدركة وسدةا  جييتدا  ( WD My Passport Wirelessاسدتيدى الباهدت القدر  غد  السدلاش )    (5)
(   انظدر  ليدا التسدو    Toshiba Canvio Aero Cast Portable Hard Disk) وهدو   شدركة ضوشديباندو  آخدر أنت تد

 . 111     2112يوليو -ماتبة جرير   يونيو 
   (WD My Cloud Mirror)(   وWD My Cloudاسدتيدى الباهدت ندوع  مدال األ،درا  الصدلبة السددحابية ومهدا )    (2)

( يسدددتيدى Bay-2م فصدددل  )يتدددا    ويتميدددا ال دددو  السدددا  أبنددد  مقسدددم إىل ،سدددم  وك مهدددا مدددال إنتددداد شدددركة وسدددةا  جي
ختددايال أخدرى مسددا إصددبا  ( وضدافة أ اوUSB  ويتندمال م فدد  ) ايبهتيدداطشللتيدايال أهددمها للتيددايال األساسدش والسددا  

ت دد  شددركة سددي ي  ولملسددا فقددد أن الدد اكرو أو القددر  الصددلب العددا أ أو هدد  بطا،ددة الدد اكرو عدد  ،ددا   البطا،دداا .
( انظدر املو،دا الر دش للشدركة Seagate Personal Cloud 2-Bay (   و)Seagate Personal Cloud 1-Bayالقرصد    )

(www.seagate.com. ) 
-Note 5 SM)و  (Note 3New SM-N7505)  و (S4 GT-19500)اآلضيدة    ااجلدوايب اا بد  علد أجدرى الباهدت (    7)

N920C)  و   شدددركة سامسدددون ة ج كسدددش الدددث أنت تهدددا فئدددومجيعهدددا مدددال(LG G3 Stylus   مدددال شدددركة إ  جدددش )
(XPERIA Z3  مال شركة سدو )و  (I Phone 5s )و(I Phone 6 ) كسدر وضعدد جدوايبا سامسدون  األ.  أبدامدال شدركة

 العاملدة ب اللوهيدةاحلواسديو  يباااهدت اا بد  علد  اجلدو ومل جيدر الب . بداوهدش امل دافس أل أند ويددبد  أجهداو انتشا ا  مال 
 .امل اظرو  أند ويدو  أباأجهاو  بااب ظاى وندو   دو ية انتشا ها مق

 Intl Core( يتنمال معاجلا  مال فئة )DELLأجرى الباهت اا ب  عل    هاسوب  ماتبي    أهدمها أصيا مال نو  )(    8)
i7(    واآلخر هما حمليا    وهاسوب  حممول )Toshiba Satellite C55-B867( (ويتندمال املعدا )Intl Core i3 و . )
(Lenovo ideapad 510( (ويتنددمال املعددا )Intel Core i5  ومجيددا هدد   احلواسدديب ضعمددا ب ظدداى وندددو . )ماعدددا  8

  ويبلف  أا احلواسيب العاملة ب ظاى وندو  هدش األوسدا انتشدا ا  مقابدا هواسديب  11األخ  فهو يعما ب ظاى وندو  
 شركة أبا . ماك توش مال

( مددال شددركة سامسددون    GALAXY Note Pro SM-P905اآلضيددة   ) ةاللوهيدداحلواسديب أجدرى الباهددت اا بدد  علدد  (    9)
( مدال شدركة Mini I Pad 3( مدال شدركة أسدو    و)Zen Pad C7.0  و) لي وفدومدال شدركة  (YOGA Tablet 2 Pro)و

 أبا .
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  وي دا،  كدا ندو  م هدا   مال امعاا ملدالاش  والث ضتن (11)ا اا ال كيةتيصصة   شؤوا التلفامل
التلفدددددا اا ويطرهدددددوا املشدددددا ا الدددددث ضدددددواجههم   هددددد   كسددددد ا  مدددددال خصدددددائا   أعندددددا  امل تددددددى

املراجعداا املصددو و الددث  مددال واسددتفا  الباهدت أينددا   اسدتيدامها ويتبددا لوا خدد ا م   ايبنتفدا  هبددا .
والدددث يستعرضدددوا مدددال خ هلدددا خصدددائا    (11)الشدددباة العامليدددةموا،دددا    مها بعدددحل املتطدددوع يقدددد

 .التطبيقاا املتعلقة مبوضو  البحت أو شروهاا ضفصيلية لبعحل األجهاو ال كية 
 

 منهج البحثخامساً : 
الراغددب  لداعيددةاجلانددب العملددش املهددم ل والةكيددا علدد   ة التق يَّدد املسددائا ايبختصددا    ذكددر -1
  . ضق ياا التلفا  ال كش    عوض  إىل هللا ضعاىلا و مال   ايبستف
و أ   هام افدد  وأألجهدداو   ا و   ذكددر    البحددت مددال اصددو  ضوضدديحية ملددأأ عدددى إ  اد  -2

ف وذلك  غبة   اختصا  البحت   ولتوفر هد   الصدو    الشدباة امليصصة ل  ضباط هبا س   األ
  حمددر  البحددت  اددال كتابددة هدد ا املصددطلأمي (Ethernet فدد  )فمددس   ل طدد   علدد  صددو و امل  العامليددة 
 . وأخبا  وضطبيقاا ضتصا هب ا امل ف إىل صو  ومقاطا فيديو  ة  فتظهر ال تائ  مص فَّ جوجا 
التلفددا اا واألجهدداو      وطددر  ايبسددتيداى لإلعدددا اا التق يددةذكددر حددوذد واهددد فقدد   -3

ضلفدا اا إبماداا مدال يسدتيدى ألا و   ايبختصدا    غبة  ف  الث أجرى الباهت اا ب  عليها ل كيةا
    كمددا ميا دد علدد  مدداذكر  الباهددت إعدددا ا ا وطددر  اسددتيدامها أخددرى أا يقدديسذكيددة أجهدداو أو 

 . ستيدى ا ا  هباالرجو  إىل  ليا امل
األجهداو ال كيدة   مدا أ دا  و التلفا اا ذكر أ ا  التطبيقاا الث استيدمها الباهت    -4

  اسدم املرجدا   وهد ا املعلومداا ضقابدا  .  واملت در الد أ حيتويد  كدا ضطبيد  إصدا    ،م و   يها  مطو   
   املراجا الو ،ية .واسم ال اشر     الطبعة  ،م و   ومؤلف  
 
 

 ًا : مصطلحات البحثسادس
 (Smart TV) التلفا  ال كش -1

د  للشدباة  لسدتيداىا  يستطيا ايبضصا  للشباة العاملية   ويدتم هد ا ايبضصدال أ هو التلفا   موج  

 
ال كيدددة الدددث ض ت هدددا التلفدددا اا  و،دددد ضندددمال  وابددد  ملدددالاش   (www.adslgate.com)مدددال أمههدددا مو،دددا البوابدددة الر،ميدددة (    11)

 . بعحل ضلفا ا اجرى الباهت اا ب  عل  الث أ الشركاا الس ث
 . (www.youtube.com)مال أهم ه   املوا،ا يوضيوب (  11)
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   يتندمال نظدداى ضشددبيا  كمدا أندد   (12)أو بطريقددة يبسددلاية  ( Ethernetبطريقددة سدلاية عدد  م فد  )العامليدة 
  ومياددال معرفددة  هدد   األمددو وختتلددف التلفددا اا ال كيددة   .  وضطبيقددااوذاكددرو ختددايال  اخليددة      ومعاجلددا  

ببيعهدا جيهلدوا ا ف ألا كس ا  مال العامل    املتداجر ا اصدة ذلك كل  مال خ   موا،ا الشركاا امل ت ة هل
 بعددد اضصددال  للشددباة دى التلفددا  الدد كشمسددتيويسددتطيا  كمددا ضبدد  للباهددت .  مسددا هدد   القندداً الف يددة

   . ها  ضوفر ه ا التحديت التشبياحتديت نظاى ك لك و    هاموا،ع ضصفأ     يةلعاملا
 (Applications) التطبيقاا -2

   لفا  ال كش ال ام     احلاسوب .التطبيقاا    الت ضشب   
وأييت كا ضلفا  ذكش ماوَّ ا  جبملة مدال التطبيقداا   ومت در خدا  لت ايدا التطبيقداا اوضدافية الدث 

    ومعظدددم هدد   التطبيقددداا هدددا    وضتطلددب ايبسدددتفا و مددال هددد ا املت دددر  (13)يريدددها مسدددتيدى التلفددا 
 ي  لستيداى ال يد اولاةو  ملالك التلفا  .فتأ هساب فالتلفا اا بعحل 

وختتلددف هدد   التطبيقدداا مددال ضلفددا  آلخددر حبسددب الشددركة امل ت ددة لدد    بددا ختتلددف   ضلفددا اا كددا 
 شركة حبسب س ة اونتاد   ويبمياال هاليا  ضسبي  ضطبيقاا   التلفا  ال كش مال خا د املت ر .

واسدديب  اللوهيددة    هدد ا البدداب   فلاددا جددوا  أو هاسددوب وضشددب  التلفددا اا  ال كيددة  اجلددو ايبا  واحل
ال خددا د املت ددر م هدا مت ددر خددا  يعتمددد علد  نظدداى التشددبيا الدد أ يعمدا بدد    ويبمياددال ضسبيدد  ضطبيد  مدد

 .    (14)جلها له ا التعديا نر   و،د ي   خصائا ال ظاى   إيب إبجرا  ضعديا
 (Remote Controlوهدو التحام عال بعد ) -3

  للتحام   وظائف التلفا  عال بعد .ستيدى ي  هش جها  
   (HOME   صدفحة البدد  )  وأهم األ  ا  املشةكة   وهداا التحام ا اصة للتلفا اا ال كيدة 

وضشددددب  هدددد   الصددددفحة سددددطأ املاتددددب   احلاسددددوب   ومددددال خ هلددددا مياددددال الددددتحام   وظددددائف التلفددددا  
ا ه   الصفحةوضشبيلها   . والتطبيقاا ا اااوعد     ومال أهم حمتًو

 
باة املدرا  ايبضصدا  هبدا   سدلاية عد  للدخو  إىل إعد اا التلفا  مث حتديدد ندو  الشد    التلفا  ال كش لملوج   مياال  ب   (12)

ومال ( أو يبسلاية   وع د حتديد ايبختيا  السا  ضظهر الشبااا غ  السلاية املتاهة   حمي  التلفا  Ethernetم ف  )
 ا اصة هباالشباة يظهر مربا هوا أ يطلب إ خا  كلمة املرو  ه   وللنب  عل  اسم بي ها شباة املوج    امل كو    

  .    الطريقة يتم ايب ضباط   وهب
 Google Play(   ضلفا  إ  جش   و)LG Content Store(   ضلفا  سامسون    و)appsيسم  مت ر التطبيقاا   )  (13)

Store ضدد  مت ددر جوجددا (   ضلفددا  سددو  . وي بدد  الباهددت إىل أا مت ددر جوجددا ا ددا  بتلفددا  سددو  يبيطدداب    حمتًو
ند ويد اللوهية ف فهو يبيتندمال إيب عدد ا  حمددو ا  مدال التطبيقداا وهدش الدث ميادال ضشدبيلها ا ا  جبوايبا وهواسيب أ

   التلفا  ال كش .
يسدم  هد   التعدديا )اجليل يدك(   أجهداو أبدا   و )الدرأوا(   أجهداو أند ويدد   وهد   التعدديا يلبدش الندماا الدد أ   (14)

  أنظمدة ضشدبيا التلفدا اا ال كيدة   مدال هد ا القبيدا ضعددي ا علد   هدتاف البومل يق   الشركة امل ت ة لل ها  .  ضقدم
 ولرمبا شهدا الس واا املقبلة شيئا  مال ذلك .
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األ  ا  األ بعددددة امللونددددة )األ    واألصددددفر واألخنددددر واألفددددر(   وضظهددددر وظائفهددددا    وكدددد لك
  استيداى التطبيقاا   كا ضطبي  حبسب  .

وضدؤ أ الوهددو  اهلوائيدة    التلفدا  .  (15)وأييت التلفا  ال كش ماو ا  بوهددو حتادم عا يدة   أو هوائيدة
وضيسر ايبستفا و  مدال خصدائا التلفدا  الد كش وإ خدا   األوامدر إليد      احلاسوب  الفأ و   ال كش وظيفة  

  هددد   احلالدددة ي ببدددش ا،ت دددا  إهددددى و    ويبضددداو  كدددا شدددركة مجيدددا ضلفا ا دددا ال كيدددة هبددد   الوهددددو اهلوائيدددة
 . (12)وبعنها يتنمال لوهة مفاضيأ صب و احل م  بعحل الشركاا  هاأنت تالث الوهداا اهلوائية 

بعددحل   و  اللددوهشاحلاسددوب لسددتيداى اجلددوا  أو  للددتحام   التلفددا هانيددة ضطبيقدداا  ا ضتددوفركمدد
ومعظدم  . (18)أنت د  بعدحل املتطدوع  بعندهاو    (17)ه   التطبيقداا أنت تهدا ذاا الشدركة امل ت دة للتلفدا 

  والتلفدا  الد كش ه   التطبيقاا يتطلب اضصايب  يبسلايا  ع  الشباة العامليدة بد  اجلهدا  املتندمال للتطبيد
  وبعنها يبيتطلب ذلك إذ يتم ايبضصا  ب  اجلها  والتلفدا  عد  ضق يدة األشدعة حتد  احلمدرا  مسدا وهددو 

 . وضفيد ه   التطبيقاا   هالة فقداا وهدو التحام أو ضعطلها عال العما التحام العا ية .
   وظائف العر  -4

عدر  ملفداا الوسدائ  ا فوظدة   أ واا   ا  ال كش   مياال مال خ هلا هش خصائا ف ية للتلف
او   التيددايال املت قلددة  احلواسدديب الشيصددية حممولددة كاندد  أى و  اجلددوايبا -األجهدداو ال كيددة  عددر  حمتددًو

  .ال كش  عل  شاشة التلفا   الشباة العاملية  وعر  موا،ا -أى لوهية  ماتبية
 (Media Filesالوسائ  ) ملفاا -5

  ملفاا الصدو      وهش عل     ة أنوا   لصوضياا واملرئيااا امليصصة حلفظلفاا امل هش
مياال معرفدة هيئدة امللدف مدال و لاا نو  م ها هيئاا خمتلفة   و  وملفاا الصوا   وملفاا الفديو .

( ميسدا اسدم Hood.mp3) يسدر حيدد  اهليئدة فمدس   جاأيال مفصول  ب قطدة   واجلدا  األا   وال أ يتألف مال 
 . (MP3)وهو عل  هيئة   حيتوأ ض وو لسو و هو   امللف الصويت ال أ

مياال التعرف عل  هيئاا ملفاا الوسائ  املياندة   احلاسدوب بتفعيدا خاصدية عدر  ملحقداا و 
 
 .( Magic Remote،د ضسم  أهياان  وهدو التحام السحرية )  (15)
 وا (   وأمدددددددداsaudi.souq.com/sa-arميادددددددال ايبطددددددد   علددددددد  بعندددددددها   املتددددددداجر اولاةونيدددددددة   مسدددددددا سدددددددو .كوى )  (12)

(www.amazon.com   وغ ها )للبحت عال ( العبا وAir Fly Mouse  وه   الوهداا ههداو للعمدا مدا أأ ضلفدا   )
(   التلفددا  ف يبسددتقبا  األوامددر مددال الوهدددو اهلوائيددة USBذكددش   و يت مدداو و بقطعددة صددب و احل ددم ضسبدد    م فدد  )

 يبسلايا  .
( Samsung Smart View. وضطبي  ) (3.5.3)   مت ر أبا(   و 3.5.2) جا  مت ر جو ( LG TV Plusمسا ضطبي  )  (17)

  مت دددر جوجدددا ( Video&TV SideView)ضطبيددد  . و  (2.1.3) و  مت دددر أبدددا(   2.1.1.91)   مت دددر جوجدددا
  والتطبي  األخ  أنت ت  شركة سو  . . (5.2.1)و  مت ر أبا (   5.2.1)

وهدو .  (2.9.1) و  مت در أبدا  ( 4.2.3)  مت در جوجدا   ( Color Tiger)   ال أ طدوَّ ( Any Mote)   مسا ضطبي   (18)
 . ستعما  ما أأ ضلفا  عاى صاحل ل
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أ ددا  امللفدداا   نظدداى وندددو    ليظهددر اسددم كددا ملددف مقددةان  هبيئتدد  ف ألا ا يددا  ايبفةاضددش هددو إخفددا  
 (19) ضلك امللحقاا .

اددال ضشددبيلها   التلفددا  الدد كش هددش هيئدداا حمددد و مددال ملفدداا الوسددائ    وأمددا إا امللفدداا الددث مي
ضدددددية )Wordمسدددددت داا حمدددددر  ال صدددددو  ) ( أو Access(   أو ،واعدددددد البيددددداانا )Excell(   أو اجلدددددداو  الًر

  فهددد   يبميادددال فتحهدددا أو بسأهدددا    ( أو غ هددداPdf( أو الواثئددد  ا مولدددة )Power Pointالعدددرو  التقدمييدددة )
ولاددال مياددال عرضددها علدد  شاشددة التلفددا  إذا كاندد  خماَّنددة   األجهدداو ال كيددة بطريقددة العددر  الشدداما هلدد   

  األجهاو والث سيأيت بياهنا إا شا  هللا ضعاىل .
 (21)والصددددوا (21)ومددددال خدددد   اددددا ب الباهددددت العديدددددو لعددددر  هيئدددداا مت وعددددة مللفدددداا الصددددو 

   يئددداا الدددث ميادددال فتحهدددا وبسأهدددا   مجيدددا التلفدددا اا هدددش  التلفدددا اا   ضوصدددا إىل أا اهل (22)والفدددديو
(mp3(للملفدداا الصددوضية   و )mp4(مللفدداا الفددديو   و )jpg ) مللفدداا الصددو    وأمددا غ هددا مددال هيئدداا

 الوسائ  فقد ي  أ فتحها   بعحل التلفا اا  وا بعحل .
ى ع دد احلاجدة لد لك ومياال التبلب عل  مشالة اهليئاا بتحويا هيئة أأ ملف وسائ  هليئة أخر 

وهددو مددال أشددهر الدد ام  احانيددة لتحويددا  (23)(Format Factory  لسددتيداى بددرام  متيصصددة مسددا بددرانم  )
لتحويدددا هليئدددة وي ببدددش الت بددد  إىل أا حتويدددا هيئدددة امللدددف ،دددد ضتسدددبب   ً  و ه مددد  إذا كددداا ااهليئددداا . 

    ( يايد مال ه م  و  جة وضوه  .MP4إىل هيئة ) (FLV)ف فمس   حتويا ملف فديو مال هيئة  أوضأ
 (Router) موج    الشباة -2

ويدددتم  يسدددتيدى يبسدددتقبا  بددت الشدددباة العامليدددة   مث ضو يعددد  علدد  األجهددداو املرضبطدددة بددد   هددو جهدددا  
 ه ا البت بطريقت   استقبا  

بددت   ويددتم اسددتقبا  ال(   DSLعدد  األليدداف البصددرية   أو ا طددوط الر،ميددة )األوىل طريقددة سددلاية 
د  السابد   هداا اثبتدة   امل دا   أو   املااضدب احلاوميدة أو الت ا يدة . ويسدتطيا املوج   ه   احلالة عد  موج  

(   أو بطريقددددة Ethernetضاويدددد األجهددداو ال كيدددة ا يطدددة بددد  ل دمدددة الشدددباية بطريقدددة سدددلاية عددد  م فددد  )
  يبسلاية حبسب نو  اجلها  ال كش .

مياال ضبي  ه ا ا يا  ايبفةاضش بفتأ مستاشف امللفاا   احلاسوب   مث اختيا  عر  مال شري  القوائم العلوأ      (19)
ر ع مدددة الصَّدددأ   ومدددال مث ضظهدددر ملحقددداا أ دددا  مجيدددا امللفددداا   مث التأشددد  علددد  ملحقددداا أ دددا  امللفددداا   فتظهددد

 . هيئا ا احلاسوب والث ضب    
 . (jpg(   )tif(   )bmp(   )png(   )tga(   )gif(   )ico(   )pcx)أجرى الباهت اا ب  عل  هيئاا الصو  التالية     (21)
(   mp3(   )wma(   )wav(   )mp2(   )wav pack(   )ogg) الصدددوضية التاليدددة   أجدددرى الباهدددت اا بددد  علددد  اهليئددداا  (21)

(mmf(   )acc(   )flac(   )m4a(   )ape(   )amr) . 
(   mp4(   )avi(   )wmv(   )3gp(   )rmvb(   )gif(   )mkv)أجددددرى الباهددددت اا بدددد  علدددد  هيئدددداا الفددددديو التاليددددة     (22)

(mpg(   )vob(   )mov(   )flv(   )swf) . 
 .( format-factory.ar.softonic.com)املو،ا الر ش لل انم    (23)
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 .  (24)ت قلةهاا مموج    ع  يتم استقبا  البت   ه   احلالةالسانية طريقة يبسلاية و 
 .أو )املو ى(   عل  ألس ة الباعة واملستيدم  هش )الراوضر( والتسمية الدا جة للموج   

دددد  الشددددباة   إذا حتقدددد  شددددرطاا    ومياددددال ألأ جددددوا  أو هاسددددوب لددددوهش أا يددددؤ أ وظيفددددة موج  
ة البيدداانا املدهددة فيدد  أو ضشددبيا بيدداانا اهلدداضف   الشددرحية األو    ايبضصددا  للشددباة العامليددة عدد  شددرحي
 . ذلك اجلوا  أو احلاسوب اللوهش الصوضية   والسا    ضفعيا نقطة ايبضصا   

 
 قيود البحث -ًا سابع
مدددال إنتددداد  ددد ث شدددركاا عامليدددة ذكيدددة    دددة ضلفدددا اا  مدددا اا بددد علددد  ذكدددر الباهدددت  ا،تصدددر -1

و،ددد اختددا  الباهددت هدد   الشددركاا الددس ث ألا ضلفا ا ددا    (25)ولاةونيددةمتيصصددة   إنتدداد األجهدداو ا
جر املتيصصدة   بيدا   املتدا ماظهر للباهت مدال جويبضد حبسب   األسوا  ا لية   هش األكسر انتشا ا  
امعدددداا ،ددددد أنشددددؤوا  طائفددددة مددددال مسددددتيدمش ضلفددددا اا هدددد   الشددددركااكمددددا أا   . األجهدددداو اولاةونيددددة

ممددددا يددددد  علدددد  سددددعة انتشددددا ها بدددد  مسددددتيدمش  (22)وهنا ضددددمال مو،ددددا البوابددددة الر،ميددددة  شددددؤ  متيصصددددة
  وإحدددا اهلددددف اكتشددداف مدددال التلفدددا اا هددد   األندددوا  لتقدددو   هددد ا البحدددت ويبيهددددف. التلفدددا اا ال كيدددة 

 ية استيداما ا الدعوية .فكيبياا  وظائف العر  املشةكة بي ها و 
ألا هدد   الوظيفددة ف ضددمال هدد   الد اسددة  ددواا الفنددائية للق بددت التلفددا أيبيدددخا اسددتقبا  ال -2

متاهددة   مجيددا أنددوا  التلفددا اا ويبختدددتا هبددا التلفددا اا ال كيددة   كمدددا أا الق ددواا الفنددائية الددث ميادددال 
 ق دواابليسد  لستيداى التطبيقاا امليصصة ل لك ا  ال كش استقبا  بسها ع  الشباة العاملية   التلف

 .ه  اآلا  وس ميةختدى أهداف الدعوو ا
 وابد    ومال ص هية ا ا ا دمت التحق  مال ضوفر التطبيقاا   متاجرها اولاةونية وإص -3

ه   و،د ذكر الباهت ه ا القيد 1/3/1439ه  ات يخ   املد جة   ه ا البحت املوا،ا الشباية 
 هدا ما،دد ينداف   وم هدا وم اولاةونية ليس  اثبتة فم ها ما،د حي ف ألا التطبيقاا   متاجرها

  .أو ضتعطا   وك لك  واب  املوا،ا ،د ضتب  ما،د ضصد  ل  نسية هديسة 
 

 
دداألو     إىل نددوع  املت قلددةهدداا ضقسددم املوج     (24) ويسددمي  ( Mini Wi Fi Router) وهدد ا اختصددا  املصددطلأ( Mi Fi)   موج  

 بطريقة يبسلاية فقد  .  ويستطيا ضاويد األجهاو ا يطة ب  ل دمة الشباية البعحل  اوضر اجليب ويتم شح   كاجلوا  
دد السددا  و  طددة بدد  ل دمددة   ويسددتطيا ضاويددد األجهدداو ا ي ( وهددو حيتدداد ضب يددة كهرلئيددة خا جيددةConnect Router) موج  

  .الشباية بطريقت  كما هو احلا    املوج    الساب  
 . (2) ،م سب  ذكرها   احلاشية (  25)
عددد   وبلدد   م تددًا احلددوا  العربيدة   الشددباة العامليدة وأنشدد  مددال أشدهر  (www.adslgate.com)مو،دا البوابددة الر،ميدة (  22)

 .عنوا   (882122)ه  اآلا أعنائ  
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 األول املبحث
 يف التلفازات الذكية وظائف العرض

  
    وأشددددااهلا فم هددددا مدددداهو مسددددطأ وم هددددا مدددداهو مقددددو  ا ختتلددددف التلفددددا اا ال كيددددة   مقاسددددا 

املتعلقدددة الف يدددة   كمدددا ختتلددف   بعدددحل ا صددائا او و هبددا املددد (HDMI( و )USBم افدد  )وختتلددف   عدددد  
العدددر  فهدددش  لتلفددا اا ضبعدددا  لددد لك   وأمدددا وظدددائفوضتفددداوا أسدددعا  ا   (27)بوضددومل الصدددو و و ،دددة احلركدددة
   . ى مال مواصفا اويبع ،ة هلا مبا ضقد  مشةكة ب  التلفا اا ال كية 

أا ضقسدم إىل  وظدائف العدر  فيهدا ميادال استيدام  للتلفدا اا ال كيدة أا ويرى الباهت مال خ  
ا و   هش   عر  ملفداا الوسدائ  ا فوظدة   أ واا التيدايال املت قلدة ة أنوا      األجهداو عدر  حمتدًو

 وفيمايلش ضفصيا ذلك   . الشباة العاملية عر  موا،او   ال كية 
 

 األوىل الوظيفة
 التخزين املتنقلة احملفوظة يف أدواتالوسائط ملفات عرض 

 أوالً : تعريف أدوات التخزين املتنقلة وأنواعها 
أ واا التيددايال املت قلددة هددش وسددائا لتيددايال امللفدداا   ومياددال اسددتيدامها ل قددا امللفدداا بدد  

   وهش  أنوا       ة أ واا التيايال الث مياال ضوصيلها للتلفا  ال كشو األجهاو ال كية . 
 ( .USBللتلفا  ع  م ف  ) ويتم وصل    (28)ال و  األو    إصبا ال اكرو
ومياددال عددر  حمتًو ددا عدد  م فدد  البطا،دداا امليصددا      (29)ال ددو  السددا    بطا،ددة الدد اكرو

 ( . USBال أ يرضب  للتلفا  ع  م ف  ) (31)التلفا  إا وجد   أو لستيداى ،ا   البطا،اا
حبسدددب ندددو   كش ال دددو  السالدددت   القدددر  الصدددلب ا دددا جش   وميادددال ضوصددديل  مدددا التلفدددا  الددد

   أو بطريقة يبسلاية .  (Ethernet)  أو م ف   (USB)  ع  م ف  القر  
وضتميددا األ،ددرا  الصددلبة بندديامة سددعتها التياي يددة مقابددا أصددابا الدد اكرو وبطا،ا ددا   هيددت 

 
 . (Motion Rateومعد  احلركة )  ( 4Kالعر  عايل الوضومل )و  (  3Dمسا العر     ش األبعا  )(  27)
 . ضسميت  الدا جة )ف ش ميمو أ(و ،د يسم  ذاكرو الف ش   و (  28)
 . (كا   وضسميتها الدا جة )ميمو أ(  29)
(31  )(Card Reader )   ويرمدا هلدا لحلدرف وبطا،اا ال اكرو أنوا  عدو   أشهرها وأكسرها انتشا ا  بطا،اا احلمايدة الر،ميدة   

(SD( اختصا ا  للمصطلأ )Secure Digital. ) 
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طا،ا ددا ضقددا  سددعتها لجلي ددا   هدد  أا أصددابا الدد اكرو وب (31)يبضقددا سددعة القددر  عددال ضدد ا ليدد 
القدر  سدوا  إىل    دة أندوا    ا ا جيدة املتدوفرو هاليدا    األ اال ضقسيم األ،را  الصدلبةميو    لي 

ويتميدددا القرصددداا األخددد اا أبهنمدددا يعمددد ا  ر  غددد  السدددلاش   والقدددر  السدددحايب .العدددا أ   والقددد
 وفيمددا يلددش ضعريددف هبدد  ب ظدداى ضشددبيا   وي ببددش حتددديت هدد ا ال ظدداى لنتظدداى عدد  الشددباة العامليددة . 

 وكيفية عر  حمتًو ا عل  شاشة التلفا   الس  ة مال األ،را  الصلبة   وبياا األنوا  
  (32)العا أالصلب القر   -أ

يددتم   و مددال األ،ددرا  الصددلبة وهدد ا ال ددو  هددو األكسددر شدديوعا  وانتشددا ا  مقابددا ال ددوع  اآلخددريال 
ض    التلفا   . و،ا   البطا،اا ال اكرو (   شأن    ذلك شأا إصبا USBع  م ف  ) عر  حمتًو

 (33)غ  السلاشالقر  الصلب  -ب 
املرضبطددة هبدد   ال كيددة بدد    ويتدديأ لةجهدداو  خاصددة   يبسددلاية   مددال األ،ددرا  شددباة   ي شدده هدد ا ال ددو   

وميادال  بد  القددر     (USB  ويدتم شدح   مسدا اجلدوا  عدد  م فد  ) الشدباة ال فداذ إىل امللفداا املياندة فيدد 
    طر   ث إبهدى   ال كش للتلفاغ  السلاش 

  . (USBع  م ف  )الرب   -1
  (34)غ  السلايةالقر  شباة ع   الرب  -2

  ويتطلددب يبسددلايا  ضشددبيا ملفدداا الوسددائ  ا فوظددة   القددر  علدد  التلفددا   ضتدديأ هدد   الطريقددة
 ه ا التشبيا   املرو األوىل أمريال  

مث الدددددخو  إىل صددددفحة   قددددر  يبسددددلايا  لل -ماتددددد أو حممددددو   - بدددد  أأ هاسددددوب األو    
 . (35)ب  عال طري  احلاسوب املرضب  إعدا اا القر 

 
ليد (   واملي دا ليد   1124ض  هدش   الايلدو ليد  )( وهدو ،يا  السعة ألجهاو التيايال   ومناعفاByteالباي  )(  31)

 جي ا لي ( . 1124مي ا لي (   والت ا لي  ) 1124كيلو لي (   واجلي ا لي  )  1124)
ظهدرا و    (Hard Disk Drive) اختصدا  العبدا ووه ا  (HDD)ويرما ل  لألهرف وضسميت  الدا جة )اهلا    يسك(     (32)

وهددش مقاومددة  (  Solid State Driveلعبددا و )ا  لاختصددا  ( SSD) يرمددا هلددا لألهددرف ا  الصددلبةأنددوا  هديسددة مددال األ،ددر 
  ى 2112  يسدم  -   ماتبدة جريدر   للفدةو ندوفم   ليدا التسدو . انظدر ولا ها أعلد  سدعرا  ل هتاا اا والصدماا 

 . (www.tech-wd.com/wd/2009/04/12/ssd-vs-hddمو،ا عامل التق ية )انظر . و  111  
 . (WD My Passport Wireless)القر  املشا  إلي  ه ا هو   (33)
  و،دد سدب  بيداا ذلدك أخدرى كما يتم  بط  أبأ شباة يبسلاية سلاية  لاالقر  غ  شباة مياال  ب  التلفا  ال كش ب  (34)

ط يا ها يدتم ايب ضبدا( وع د اختMyPassport) ضظهر شبات  لسمهالة القر  غ  السلاش   و  .( 12  احلاشية  ،م )
  .  مال صفحة إعدا اا القر  لنب  الدخو  إلي ذلك  وي ببش حتديد كلمة مرو  بعد   هبا  وا املطالبة بالمة املرو 

فتظهر ،ائمة علد  ميد  الشاشدة   مستاشف وندو    احلاسوب  بتشبياالقر   إعدا ااىل صفحة مياال الدخو  إ   (35)
( ضدمال    دة MyPassportا ضبويب )الشباة(   وللندب  عليد  يظهدر اسدم القدر  )ضتنمال ضبويباا عدو   خنتا  م ه

( ضفدتأ صدفحة وللندب  علد  ايبسدم الظداهر   )ختدايال(   أجهاو الوسائ    والامبيوضر   وختدايالضبويباا فرعية هش )
  . امل كو واوعدا اا 
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 . (32)السا    ضفعيا خاصية بت الوسائ    القر 
أبا الشدباة غد  متصدلة    ،د يظه ر التلفا   ال كش  سالة  التلفا  للقر  غ  السلاش   وبعد  ب  

ا القدددر  علددد  واملقصدددو  أنددد  يبيوجدددد اضصدددا  للشدددباة العامل يدددة   وهددد ا يبيدددؤ ر   إماانيدددة عدددر  حمتدددًو
   . التلفا 

 شباة  ع  موج    الرب  -3
د ب  كا مال التلفا  الالطريقة  ه  تطلب ض ويدتم      الشدباة املتدامل لددى الداعيدة كش والقدر  مبوج  

دالقدر  ل  ب  د  بد إمتداى الدرب وبعدد    (37)القدر  إعددا اا  مدال صدفحة ملوج   دو  الوسدي  بد  يقدوى املوج  
ا القر مياال و  .القر  والتلفا     . (38)وافقة عل  ذلكامل بشرط للتلفا  عر  حمتًو

دد  و  ا القددر يفيددد للشددباة العامليددة فدد ا هدد ا  والتلفددا  مددرضبط إذا كدداا املوج     علدد    عددر  حمتددًو
 .   للشباة امل كو و -أأ التلفا   -  ،طا اضصالالتلفا   وا 

د - السلاش ويتطلب الرب   غ  شدحال   -  شدباة سواٌ  أكداا عد  شدباة القدر  أى عد  موج  
 ( ف ن  ي شبا ويشحال القر  ضلقائيا  .USB  وأما الرب  ع  م ف  )القر  والنب  عل     ضشبيل  

 (39)سحايبالقر  الصلب ال -د
ة و ائمدة ضب ية كهرلئيدة مسدتقل وحيتاد   (Ethernetاأل،را  بوجو  م ف  ) يتميا ه ا ال و  مال

 خ فا  لدل و  الساب  ال أ يتم شح   كاجلوا  . 
 بطريقت    للتلفا  ال كش  لسحايباويتم  ب  القر  

 الرب  املباشر  -1
(   التلفددا    و  هدد   احلالددة يببددد مددال الدددخو  إىل Ethernetويددتم بطريقددة سددلاية عدد  م فدد  )

 السلاية . إعدا اا الشباة   التلفا  واختيا  طريقة ايبضصا  
 
ومددال الصددفحة  (.DLNA(   ضبويددب )Onيددا  )مث اخت  صددفحة اوعدددا اا ( Mediaلنددب  علدد   مددا )ليددتم ذلددك    (32)

ومياددال   بدد  . ملددرو  ملالددك القددر  والددث اعددا الدددخو  إىل الصددفحة خاصددا  حتديددد اسددم املسددتيدى وكلمددة ااملدد كو و مياددال 
ر أ اتهدا   وإذا يبهدظ ( فتظهدConncted Devices( مث )Wi Fiمعرفدة األجهداو املرضبطدة للقدر  مدال ضبويدب )كد لك 
    بتبي  كلمة مرو  شباة القر  . ي  فيما   هظر اضصال   معروف لدجها ا  غ املالك

د  بتفعيدا خاصدية )(   37)  ( مدال صدفحة اوعددا اا   فيبددأ القدر   البحدت  Wi Fi Networksيدتم  بد  القدر  لملوج  
اختيا هددا   ي ببددش   وضظهددر أ اتهددا   وإذا ظهددر اسددم الشددباة امل اليددة ومت    السددلاية املتاهددة   حميطدد الشددبااا غدد عددال

وي ببددش الت بدد  إىل أا هد   الطريقددة سددتتيأ ألأ متصددا للشددباة امل اليددة عدد  احلاسددوب  ا اصددة هبددا .إ خدا  كلمددة املددرو  
ا القر    والتصرف فيها ه فا  أو إضافة أو ضشبي   أو نسيا    وإا مل حي صدا علد  كلمدة املدرو  ايبط   عل  حمتًو

  خبد ف الدرب   إىل القدر عد  الشدباة امل اليدة املتصدل   يبضوجدد إماانيدة لندب   خدو   ف ألند ا اصة بشباة القدر 
 . الث ي شئها  ع  شبات 

مع اها مشا كة  -( Share content on this networkعبا و )عل  صفحة اوعدا اا ضظهر  لملوج   ا ضباط القر  ع د (  38)
ا القر  عل  التلفا ش  عوأمامها مربا للتأ -ا توى عل  ه   الشباة   .  لي  إذا  غب الداعية   عر  حمتًو

 . (WD My Cloud Mirror)ه ا هو  ي القر  املشا  إل  (39)
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 الرب  غ  املباشر  -2
دد  الشددباة امل اليددة عدد  م فدد  )ويدد   مث  بدد  التلفددا   Ethernet)(41)تم بددرب  القددر  السددحايب مبوج  

 ب اا الشباة سلايا  أو يبسلايا  . 
ضفعيا خاصية بدت الوسدائ    القدر  السدحايب لتشدبيا امللفداا    ك  الطريقت    وي ببش

للقددر  ماتددد أو حممددو    وهدد ا التفعيددا يتطلددب  بدد  أأ هاسددوب  فددا  الدد كشامليانددة فيدد  علدد  التل
دددددد  شددددددباة مث الدددددددخو  إىل صددددددفحة إعدددددددا اا  أو(   Ethernet)سددددددلايا  عدددددد  م فدددددد   يبسددددددلايا  عدددددد  موج  

 . (42)وي ببش هصر الدخو  إىل صفحة اوعدا اا عل  مالك القر .  (41)القر 
 مبلفددداا خاصدددة يبيرغدددب   اطددد   اآلخدددريال وإذا كددداا الداعيدددة حيدددتفظ   القدددر  السدددحايب

وخاصدية مشدا كة الوسدائ     خاصدية ال فداذ العداى إىل القدر   كدا مدال ا   في ببش علي  إلب (43)عليها
 . (44)ا اصةللم لد ال أ حيتفظ في  مبلفاض  

وإذا ا ضدددب  القدددر  بشدددباة حمليدددة مرضبطدددة للشدددباة العامليدددة ف نددد  ميادددال الوصدددو  إىل امللفددداا 
ة   القددر  مددال أأ جهددا  ذكددش   العددامل شددريطة ا ضباطدد  للشددباة العامليددة ف ومددال ه ددا جددا  املياندد
  للسحايب .  ا القر ه وصف

يتطلدددب ضدددوفر التطبيددد   ر  السدددحابية   التلفدددا  الددد كشايبسدددتفا و مدددال خصدددائا القدددولادددال 
  ا البر  . ا ا  ب    مت ر التلفا    ويبضوجد ضطبيقاا   التلفا اا ال كية ه  اآلا هل

 
د    وميادال اداو  ذلدك لسدتيداى حمدو    شدباش يسدم  )Ethernet،دد يبضافدش م افد  )  (41) (   Desktop Switch(   املوج  

ئيددة الددث حتددو  املقددبس الواهددد إىل مقددابس عدددو   ويددتم  بدد  هدد ا ا ددو    أبهددد وهددو يشددب    وظيفتدد  التوصددي ا الاهرل
 (   املوج    فيحصا املستيدى عل  م اف  إضافية بعد  م اف  ذلك ا و    .Ethernetم اف  )

 حلديت عال ( ع د ا34احلاشية )السحايب ب فس الطريقة الث سب  ذكرها    القر  إعدا اامياال الدخو  إىل صفحة   (41)
( الظدداهر   )ختددايال( . ويددتم ضفعيددا WD My Cloud Mirror)القددر  غدد  السددلاش   وذلددك للنددب  علدد  ايبسددم 

( . On( مث اختيدا  )Media Streamingمث )( Media) مث (Settings)خاصية البت ع  مرهلت    األوىل الندب  علد  
فتظهر أ ا  هلداا ( Sharesالتبويب )ويتم ذلك للنب  عل  والسانية السمامل ببت الوسائ  امليانة   هلد حمد    

( ويةضدب علد  Media Serving)وم هدا   لادا هلدد  ئديس مجلدة مدال ا يدا اا حيددَّ هيدت  التيدايال الرئيسدة   القدر   
 .ضفعيل  السمامل ببت ملفاا الوسائ  

ئمدة املسدتيدم    و   أسدها مالدك اجلهدا  وا د  (   فتظهر ،اUsersخنتا  ) يتم ذلك كاآليت   مال صفحة اوعدا اا  (42)
( وي ببش وضدع  علد  Passwordومال بي ها )  ا   ضظهر اوعدا اا ا اصة ب  (   وللنب  عل  Adminايبفةاضش )

 .( مث اضبا  التعليماا الث ضظهر لتحديد كلمة املرو  onاحلالة )
إذا كاا ممال يعما   التعليم   و،د ضاوا ملفداا صدوضية أو مرئيدة أو   ملفاا الداعية ا اصة ،د ضاوا أسئلة اختبا اا  (43)

كتبا  إلاةونية ضتنمال أفاا ا  ومعتقداا لب  املسلم  أو لبعحل الفر  النالة املبتدعة أو الر  عل  هؤيب    وكا ذلك 
 اسددب إاتهددة ضلددك يبي اسددب صددبا  السددال بددا هدد  الابددا  غدد  املتيصصدد    علددوى الشددريعة   ومددال مث فلدديس مددال امل

 امللفاا جلميا أفرا  األسرو .
يس مجلدة مدال ا يددا اا د  لادا هلدد  ئدد( هيدت حي  ددSharesالتبويدب )مدال صددفحة اوعددا اا للندب  علدد   ذلدكميادال   (44)

تم ضدد بتعطيددا هدد يال ا يددا يال للم لددد الدد أ حيتددوأ ملفدداا الداعيددة ا اصددةو ( Media Serving) و( Public) أمههددا  
 .مالك القر   مبوافقةإيب  إىل ذلك احلد الدخو      للشباةاملتصلمال أهد  ف يستطيا احلماية  
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علدد  ضلفددا  السددحايب  ا اهتدداد الداعيددة لعددر  بعددحل ملفاضدد  امليانددة   القددر  فدد ومددا ذلددك
 ذلك لضبا  اآليت  فيما   ومل ياال ه ا القر    مت او  يد    ذكش   
 . ع  الشباة العاملية (45)الدخو  لستيداى جها   ال كش إىل القر  السحايب -1
    التلفا  .عل فتأ امللف املرا  عرض  -2
  ضوصيا اجلها  للتلفا  بواهدو مال طر  التوصيا املبي ة   الوظيفة السانية . -3

السددحايب للطريقددة املدد كو و مليانددة   القدر  امللفدداا ا عددر جندامل ا أ ولادال ي ببددش الت بدد  إىل
و و اضصدا  جدالسدا    جدو و اضصدا  القدر  للشدباة العامليدة   و األو       س  دة أمدو يرضب  بأع   

وأأ ضدعف      اجلهدا  الد كش للتلفدا جدو و اضصدا  السالدت   و   املد كو و للشباة اجلها  ال كش 
 . امللفاا سي عاس سلبا  عل  عر  أهد ه   األمو  الس  ة

 
 اثنيًا : كيفية استعراض حمتوايت أدوات التخزين املتنقلة املرتبطة ابلتلفاز

،ائمدة مصدا   مدال  اللتلفا  مياال اسدتعرا  حمتًو د ملت قلةأ واا التيايال اأ او مال بعد وصا 
ا هددددد   األ او مدددددال احلدددددداا وامللفددددداا    (42)ضشدددددبيا الوسدددددائ    التلفدددددا  ويدددددتم اسدددددتعرا  حمتدددددًو

لستيداى أ  ا  األسهم األ بعة   وهدو التحام العا ية   أو ع  املؤشر ال أ يظهر علد  الشاشدة 
ومال  ائية . وع د النب  عل  اسم امللف املرا  عرض  يتم ضشبيل   ع د استيداى وهدو التحام اهلو 

مياال التحام الااما في  إيقافدا  مؤ،تدا  مث ضشدبي     أو ضقددميا  و خد ا    أو  فعدا  لصدوض  أو خفندا    أو مثَّ 
 انتقايب  مللف ،بل  أو بعد    مال وهدو التحام ا اصة للتلفا  .  

ضددد إذا مل يدددر الدا  السدددلاش  لب غددد وفيمدددا لدددا القدددر  الصددد  عيدددة مصدددلحة   عدددر  مجيدددا حمتًو
  فه دددا  طريقدددة أخدددرى ضتددديأ ضشدددبيا امللدددف  ختيدددا  أهدددد امللفددداا املياندددة فيددد يبوضقليبهدددا أمددداى احلاضدددريال 

  أو املاتددد املداو  ببطا،ددة ايبضصددا  غدد  السددلاش   هاسدوب الداعيددة ا مددو   عددال طريدد املطلدوب مباشددرو 
   ضبا  اآليتذلك لو 

 .ة القر  غ  السلاش بشباوالتلفا  احلاسوب كا مال  ب    -1

 
  وهدو هدا   وهيدةاللاحلواسديب (   اجلدوايبا و WD My Cloudضسبيد  ضطبيد  )ر  السدحايب القد الددخو  إىلتطلب ي  (45)

وا مولددة يددة ا   احلواسدديب املاتب. وأمدد( 4.4.8اوصدددا  )جوجددا مت ددر و   ( 4.4.11اوصدددا  )أبددا  متددوفر   مت ددر
كلمة املرو  و ( . و  ك  احلالت  جيب إ خا  اسم املستيدى www.mycloud.comفيتطلب األمر الدخو  إىل املو،ا )

 .  ملالك القر 
( HOME  ضلفا  سامسون  لستيداى وهدو التحام للنب  عل     صفحة البد  )الوصو  إىل ه   القائمة مياال   (42)

فدتأ  اختيا  ضبويدب )املصدد ( فيظهدر اسدم أ او التيدايال ضدمال األجهداو املرضبطدة للتلفدا    وللندب  علد  ايبسدم يدتم مث
 . األ او واستعرا  حمتًو ا 
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 . (47)ا   القر املياَّ املرا  عرض  و امللف  اختيا  -2
فتظهر ،ائمدة مدال األوامدر خنتدا  م هدا األمدر ضشدبيا علد  النب  عل  امللف للا  األميال للفأ و  -3

(Play to  ويظهر إىل جانب األمر اسم التلفا  ال كش املرا ).  بت امللف إلي 
      وذلك لضبا  اآليت أو هاسوب  اللوهش جوا  الداعية عال طري امل كو   كما مياال فتأ امللف

 والتلفا  بشباة القر  غ  السلاش . -أو احلاسوب اللوهش  - ب  كا مال   اجلوا   -1
 . (48)اللوهش احلاسوبأو  اجلوا عال طري   ا   القر املياَّ فتأ امللف  -2
 . واختيا  التلفا  ال كش املرا  بت امللف إلي  نب  عل     البت ال أ يظهر أعل  امللفال -3

إا شددا  هللا   الوظيفددة السانيددة امللفدداا مددال األجهدداو ال كيددة إىل التلفددا  وسدديأيت بيدداا متطلبدداا بددت 
  .ضعاىل 

بد  إىل أا هد ا ومياال اضبدا  خطدواا مشداهبة ملدا ضقددى   هالدة القدر  السدحايب   ولادال ي ببدش الت 
  بددا كمددا هددو احلددا    القددر  غدد  السددلاش شددباة يبسددلاية يددرضب  هبددا اجلهددا  والتلفددا   القددر  يبي شدده 

امللدددف امليددداَّا    بدددتومدددال مثَّ يدددتم  هدددو حيتددداد لربطددد  بشدددباة سدددلاية أو يبسدددلاية هددد  يدددؤ أ وظائفددد  .
 لضبا  اآليت   اجلها  ال كشالقر  السحايب مباشرو عال طري  

 (Ethernet  القر  السحايب مبوج    الشباة امل الية ع  م ف  ) ب -1
 التلفا  ب اا الشباة سلايا  أو يبسلايا  اجلها  ال كش و  ب   -2
اختيدددا  امللدددف املدددرا  عرضددد  والندددب  عليددد  للدددا  األميدددال للفدددأ و   هالدددة احلاسدددوب املاتدددد أو  -3

 و احلاسوب اللوهشا مو    أو ضشبيا امللف امل كو    هالة اجلوا  أ
 بت امللف ب فس الطريقة الث سبق  اوشا و إليها   هالة القر  غ  السلاش .   -4
 

 
  مستاشددف وندددو   مياددال اسددتعرا  امللفدداا امليانددة   القددر  الصددلب غدد  السددلاش عددال طريدد  احلاسددوب بتشددبيا  (47)

التبويدب ( ال أ يظهدر   MyPassport(   مث النب  عل  اسم القر  )34احلاشية  ،م ) كما سب  بيان   احلاسوب  
ا القر  فتظهر ( الامبيوضرالفرعش )   .حمتًو

  أجهداو سامسدون    أو ضسبيد  ضطبيد  لتفعيلهدا إا مل ضادال موجدو و  األجهداو احداو و ضفعيدا خاصدية  يتطلب ه ا األمر  (48)
(   مت دددر Tuxera Inc(   )8.9  ) (AllConnect-Play&Stream)مسدددا   ضطبيددد   كمدددا هدددو احلدددا    أجهددداو أبدددا  

ومدال خد   التطبيد   .ليدؤ أ وظائفد  اضصدايب  للشدباة العامليدة  هد ا التطبيد  ويبحيتاد(   مت ر أبا . 8.3جوجا   و )
ض    وكأهنا خمانة (  MyPassport)غ  السلاش يظهر اسم القر      اجلها  ال كش . وللنب  علي  ضظهر حمتًو
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 ةالثاني الوظيفة
 األجهزة الذكية حمتوايتعرض      

 
سدواٌ    ذلدك األلعداب أو ملفداا  ة اجلها  ال كش علد  التلفدا مياال عر  مجيا مايظهر   شاش

يدددة   أو غددد  ذلدددك   بطدددريقت  سدددلاية ويبسدددلاية . كمدددا ا،دددا الشدددباة العاملالوسدددائ  أو املسدددت داا أو مو 
وفيمدايلش ضفصديا هد يال ال دوع  مدال  مياال بت ملفاا الوسائ  املياندة   اجلهدا  إىل التلفدا  يبسدلايا  .

   العر 
 أواًل : العرض الشامل

ويبسلاية وفيمدا يلدش يتم العر  الشاما لشاشة اجلها  ال كش عل  شاشة التلفا  بطريقت  سلاية 
 بياهنما  

 الطريقة السلكية : الطريقة األوىل 
 ختتلف ه   الطريقة حبسب نو  اجلها  ال كش   وضتم عل  ال حو التايل  

 احلاسوب الشيصش  -أ
( HDMIالتلفدا  الد كش عد  م فد  )اسوب الشيصش املاتد أو ا مدو  علد  احل عر  شاشةمياال 

 .  (49)التلفا إا وجد    (VGAأو م ف  )  
 احلواسيب اللوهيةو اجلوايبا  -ب 
ويدتم هد ا  ( .HDMIالتلفا  ال كش عد  م فد  )عل   احلاسوب اللوهش وأ عر  شاشة اجلوا  مياال

(   USB)  وحيتداد هد ا ا دو    ضب يدة كهرلئيدة ضدتم عدال طريد  م فد   (51)  خمصدالستيداى حمو    العر 
فدديماال اسدددتيداى مبدد ي كهرلئدددش خمصددا يشدددب  التلفددا  مشدددبولة  (  USB)  وإذا كاندد  م افددد  التلفددا  

  ومدال اجلهدة األخدرى يدرضب  مب فد   مب فد  الشدحال   اجلهدا  مدال جهدةهد ا ا دو  يرضب  و  شاهال اجلوا  .
(HDMI  التلفدددا  ا ضباطدددا  مباشدددرا   )    وذلدددك أو غددد  مباشدددر( لسدددتيداى سدددلكHDMI. )    الددد أ وا دددو  

لسددتيداى السدددلك أفنددا ف إذ يسدددتطيا الداعيددة أا يبتعدددد عددال التلفدددا  هدددام   مباشدددر ا ضباطدددا  غدد  يددرضب  
   ( مياال أا يصا طول  إىل مخسة أمتا .HDMIجها   ال كش   يد  وخباصة وأا سلك )

 
يدتم ( في قا الصو و فق    والصدوا VGA) الصوا والصو و مال احلاسوب إىل التلفا    أما م ف  (HDMI)ي قا م ف  (  49)

 . امل كو يالومعظم احلواسيب احلديسة املاتبية وا مولة ضتنمال امل ف يال  نقل  ع  سلك خا  .
(   MHL KITاللدوهش   وضسدم  )احلاسدوب   وختتلف حبسب نو  اجلوا  أو  يبا   متاجر اجلوايباضبا  ه   ا و   (   51)

(   و،دد اسدتيدى الباهدت أهددها مدا جدوايبا سامسدون    وه دا  أندوا  م هدا MHL to HDMI Media adapterأو )
فددد  ( فددد ا م HDMIلسدددتيداى سدددلك )ا ضباطدددا  غددد  مباشدددر   للتلفدددا  خمصصدددة ألجهددداو أبدددا . وإذا كددداا ا ضبددداط ا دددو   

(HDMI   )   ا و ( يوصف أبن  مؤنتFemale. و  ه ا الوصف ضو ية يبختف  عل  اللبيب ) 
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 وحددا هاجدة  ددو      مباشدرو  عدر  شاشددة اجلدوا  أو احلاسدوب اللددوهش علد  التلفددا  الد كش وميادال 
( املداو  HDMI(   ويتميدا م فد  )MHL(   التلفدا اا ال كيدة مداو و بتق يدة )HDMI يت بعحل م افد  )هيت 

ت  علد  التلفدا    شداعدر  شهبد   التق يدة أبند  يدؤ أ وظيفتد    ذاا الو،د    شدحال اجلهدا  الد كش   و 
شدددحال سدددلاا  خمصصدددا  ذا  أسددد  ي ددددخ ا أهددددمها   م فددد    هددد   احلالدددة ويتطلدددب  بددد  اجلهدددا  للتلفدددا  

( MHL. ولادددال ايبسدددتفا و مدددال ضق يدددة ) (HDMIا اآلخدددر   م فددد  )  ويددددخ   اللدددوهشاحلاسدددوب   أو اجلدددوا
 التلفا  .ضتطلب ضوفرها   كا مال اجلها  و 

 
 الطريقة الثانية : الطريقة غري السلكية 

 وضتم ه   الطريقة إبهدى ضق يت   
 الشاشة  ضق ية نسخ -أ

  وي ببددش ضشددبيا هدد   ا اصددية    (51) ددا  خمتلفددةضتددوفر هدد   التق يددة   بعددحل أجهدداو أند ويددد أب
  كما ضتوفر ه   التق ية   أجهاو أبا أينا  وضسدم  )ضطداب    مث ضشبيلها   اجلها (52)التلفا  ال كش أويب  

  . (53)الشاشة(   ولا ها يبضتواف  ما أأ مال التلفا اا ال كية الث جرهبا الباهت
 (54)ضق ية العر  غ  السلاش -ب 
ر هدددد   التق يددددة   معظددددم احلواسدددديب ا مولددددة احلديسددددة املدددداو و مبعددددا) مددددال شددددركة إنتددددا   وأمددددا ضتددددوف

احلواسيب ا مولة غ  املاو و هب   التق ية فيماال حتميا الد انم  ا دا  هبدا مدال مو،دا إنتدا ولادال ي ببدش 
  (55).الت ب  إىل أا ه   التق ية ضتطلب مواصفاا خاصة   احلاسوب املرا  ضشبيلها في  

  التلفدددا  الددد كش  ضق يدددة العدددر  غددد  السدددلاشوكمدددا هدددو احلدددا    نسدددخ الشاشدددة ي ببدددش ضشدددبيا 

 
اللددوهش آسددو  هاسددوب و  (   Screen Mirroring) هواسدديبها اللوهيددةجددوايبا سامسددون  و ضسددمَّ  هدد   التق يددة   (   51)

  و  جددوا  إكسددً  مددال سددو   ضسددم  وهدددو العددر  ال سددلايةاللددوهش  وفددو لي هاسددوببددت الشاشددة   و  ضسددم  
كالتدايل     -بعدد ضفعيلهدا   التلفدا   -هاسدوب لي وفدو اللدوهش    التق يدة ه   مياال ضفعياو . ضسم  انعاا  الشاشة 

اوعدا اا مث ضفعيا خاصية ايبضصا  غ  السلاش ومال نفس القائمة النب  عل  الشاشة مث وهدو العر  ال سلاية 
 لنب  علي  يتم ايبضصا  ب  اجلها  والتلفا  .  فيظهر اسم التلفا  ول

ويدددتم ضفعيلهدددا عدددال طريددد  وهددددو الدددتحام مدددال    املصدددد    عادددس الشاشدددة هدددا   ضلفا    هددد   التق يدددة سدددو   ضسدددمش(   52)
(Sourceوأما   ) ( إ  جش فتسميهاScreen Share( وسامسون  ضسميها مشا كة الشاشة و   )Screen Mirroring ). 

وضتددوفر شددروهاا ضفصدديلية .  (Chromecastو )( Apple TV) لسددتيداى جهددا أ الة،يددةالباهددت هدد   املشددالة عددا) (   53)
أهددد  إذا أ ا  اسددتيداىالرجددو  لتلددك الشددروهاا  للداعيددة هلمددا   الشددباة العامليددة وخباصددة   مو،ددا يوضيددوب   ومياددال

 . اجلها يال
(54)  (Wi Di( اختصا  املصطلأ )Wireless Display. ) 
ضتعلدد  هدد   املواصددفاا ب ظدداى التشددبيا   واملعددا)   وبطا،ددة الرسددومياا   وبطا،ددة ايبضصددا  غدد  السددلاش   انظددر املو،ددا   (55)

 . (www.intel.saالعريب لشركة إنتا )
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 . (57)مث ضشبيلها   احلاسوب املرا   بط  للتلفا  (52)أويب  
الصددا   مددال اجلهددا  الدد كش   علدد  طلددب ايب ضبدداط  مالادد  ة  موافقدد يطلددب التلفددا      كدد  التق يتدد و 

 .طالب ايب ضباط   اجلها   ي دخارو  م  ما   و،د ي ظهر التلفا   
ضظهددر عدد  ضق يدة نسدخ الشاشدة أو العدر  غد  السدلاش   وبعدد جندامل ايب ضبداط بد  اجلهدا  والتلفدا  

ا شاشددة األو  علدد  السددا    فدد ذا كدداا اجلهددا  يعددر  مقطددا فددديو فدد ا املقطددا يظهددر  ا  علدد  حمتددًو مادد َّ
أو غد   -ا املعرو  ضقدميا  أو  جوعدا  لليلدف أو إيقافدا  ومياال التحام   املقط التلفا  حبسب ه م  .

   الوهددددو ا اصدددة مدددال خددد  هددد   الوظدددائف ميادددال الددتحام مدددال شاشدددة اجلهدددا  املدددرضب  . كمدددا  -ك ذلدد
اوصددبا البشددرأ   شاشدداا اجلددوايبا  وظيفددة  هدد   الوهدددو إذا كاندد  هوائيددة ف هيددت ضددؤ أ  للتلفددا   

ضقليدب     شاشدة احلاسدوب   أأ ميادال اسدتيداى ضلدك الوهددو    فدأ وال   ووظيفدة   احلواسيب اللوهيةو 
  أو ضشددبيا ضطبيدد  مددا   أو فددتأ ملددف حمددد    أو   اجلهددا  املددرضب  للتلفددا  صددفحاا الشاشددة الرئيسددة 

 التحام   ملف وسائ  كما ضقدى .
تلددف   لللطريقددة غدد  السددلاية لشاشددة اجلهددا  الدد كش علدد  شاشددة التلفددا  إا العددر  الشدداما 

بادا  ش الد أ حيداو  ايب ضبداط بد    فقدد يعمدا هد ا العدر حبسب ندو  التلفدا  واجلهدا  الد ك و ض ج
ولدد لك فدد ا أفنددا طريقددة س سددة   بعددحل األهيدداا و،ددد يتعدد   ايبضصددا  أو يتقطددا أهيدداان  أخددرى ف 

 أ يرغددب ملعرفددة صدد هية أأ جهددا  ذكددش ل  ضبدداط بتلفددا  هددش اصددطحاب اجلهددا  إىل مت ددر التلفددا  الدد
كمدا ي ببدش ضشدبيا عدد  مدال امللفداا الصدوضية أو ملفداا الفيدديو علد  الداعيدة شدرا   واربتد  ه دا  . 

التلفا    املت ر ،با الشرا  ف ألا جندامل ايب ضبداط وظهدو  شاشدة اجلهدا  علد  التلفدا  يبيعد  سد مة 
لشددددركاا امل ت ددددة وخباصددددة وأا االبددددت مددددال التشددددوي  أو التقطددددا أو عدددددى موافقددددة الصددددوا للصددددو و . 

للتلفا اا ختلش مسؤوليتها بقوهلا إا جنامل ضق ية مال ضق ياا العر    ضلفا ا ا يتو،دف علد  نوعيدة اجلهدا  
 املرضب  للتلفا    وحتيا املالك إىل الوكيا ا لش للشركة   بلد املستيدى للتحق  مال ه ا األمر .

ال ددو  السددا  مددال شاشددة التلفددا    وأمددا  هدد ا مددايتعل  للعددر  الشدداما لشاشددة اجلهددا  الدد كش علدد 
   فه ا بيان وهو بت ملفاا الوسائ  امليانة   اجلها  إىل التلفا  يبسلايا  العر  
 
  

 . (Screen Share) ( مث اختيا HOMEللنب  عل     )إ  جش    ضلفا  يتم ذلك(   52)
ام لوهة التح الدخو  إىلكاآليت   يعما ب ظاى وندو     أأ هاسوب حممو   لسلاشيا ضق ية العر  غ  امياال ضشب  (57)

البحت عال األجهاو غ  السلاية املتاهدة   حمدي  احلاسدوب وم هدا التلفدا اا املداو و  مث إضافة جها    فيبدأ احلاسوب
ضصا  احلاسوب ا مو  للتلفا  مال هب   التق ية   وإذا ضعرف احلاسوب عل  التلفا  يناف إىل ،ائمة األجهاو . ويتم ا

فيظهددر اسددم التلفددا  املددرا  نسددخ   ،ائمددة ابدددأ مث التطبيقدداا مث اوعدددا اا مث ال ظدداى مث ايبضصددا  جبهددا  عددر  يبسددلاش 
 .  ضبدأ حماولة ايب ضباط ه ا ايبسم ولل قر عل    علي   شاشة احلاسوب
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 اثنيًا : بث ملفات الوسائط املخزنة يف اجلهاز إىل التلفاز السلكيًا 
ويدددتم هددد ا   ا  يبسدددلايلتلفدددا  ل هددداربطعدددر  ملفددداا الوسدددائ  ا فوظدددة   األجهددداو ال كيدددة بميادددال 

   كشاجلهددا  الدد   وضفعيددا نقطددة ايبضصددا     ايبضصددا  غدد  السددلاش املباشددر وهددش    طددر  س ثبددالددرب  
دو  مدا وفي ي  بد  اجلهدا  والتلفدا  الد كي  .  بددو  الوسدايبضصا  ع  موج    شدباة   هيدت يقدوى هد ا املوج  

   الطر ه   يلش ضفصيا 
 

 (Wi Fi Directكي املباشر  )االتصال غري السل : ة األوىلالطريق
ا أسدد      و  احلوسدديب اللوهيددةاا بدد  اجلددوايبا و  قددا امللفدداألسددا  لضسددتيدى هدد   التق يددة   

مددال ضلددك األجهدداو ال كيددة إىل  لبددت ملفدداا الوسددائ  وأمددا   التلفددا اا ال كيددة فتسددتيدى   بسددرعة عاليددة
  ويبضتدددوفر   أجهددداو أبدددا ويباحلواسددديب  دبعدددحل أجهددداو أند ويدددضتدددوفر هددد   التق يدددة   و  . التلفدددا  الددد كش

 .املاتبية وا مولة 
 وضتم عملية الرب  لضبا  ا طواا اآلضية  

مب ددددر  و    (59)اللدددوهشاحلاسدددوب   اجلدددوا  أو و   (58)  التلفدددا  الددد كش هددد   التق يدددةضشدددبيا  -1
  حميطد    فد ذا ضعدرف علد   املتاهدةاملاو و هبا و األخرى جهاو األعال  يبدأ البحت  ف ن  ضشبيلها   اجلها  

  .التلفا  يظهر ا   عل  شاشة اجلها  
   وه دا ضظهدر  سدالة علد  شاشدة التلفدا الظداهر علد  شاشدة اجلهدا   النب  علد  اسدم التلفدا  -2

  عل  ايب ضباط لجلها  . وضطلب موافقة مالك التلفا   ضتنمال اسم اجلها  
 ا  لستيداى وهدو التحام ا اصة ب  .النب  عل   ما )مواف ( الظاهر عل  التلف -3
مياددال أا يصددد  طلددب ايب ضبدداط مددال التلفددا  أينددا    و  هدد   احلالددة فدد ا املوافقددة علدد  هدد ا و 

  .ايب ضباط ي ببش أا ضصد  مال مالك اجلها  
يتطلدب    ولاداليبيتطلدب كلمدة مدرو   ايبضصا  غد  السدلاش املباشدرلستيداى ضق ية إا ايب ضباط 

   كما سب  بيان  .علي ةاملوافق
 
  

الشدباة مث عددا اا مث اومث اختيدا    وهددو الدتحام  الرئيسدة الصدفحةللندب  علد       ضلفا  سامسدون  يتم ذلك   (58)
 . ( مباشرWi Fi)إعدا اا ا ب  مث 

(   مث Wi-Fiكاآليت   اوعدا اا   مث )  سو لوهش أاحلاسوب ال   صية ايبضصا  غ  السلاش املباشرمياال ضفعيا خا  (59)
( Wi-Fiفتظهدر ،ائمدة خنتدا  م هدا متقددى   مث اضصدا  )  الدث ضظهدر أعلد  الشاشدة ب  عل  ال قاط الدس ث الرأسدية الن

وإذا مت ايب ضباط يظهر الرما امليصا هل   التق ية عل   . ة في اصيا ال أ مت ضفعيا ضلك  مباشر   فيظهر اسم التلفا 
 . أهدمها مال اليم  واآلخر مال اليسا  سهم عل  صو و أ،وا  متتابعة مقةنة بشاشة اجلها  ال كش 
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 تفعيل نقطة االتصال يف اجلهاز الذكي :ة الطريقة الثاني
ش   اجلهدا  الد كش ف ند  ي شده شدباة يبسدلاية يظهدر ا هدا ملسددتيدم ايبضصدا نقطدة إذا مت ضفعيدا 

يرضب  التلفا  ال كش هب   الشباة كما يدرضب  أبيدة شدباة و    األجهاو ال كية األخرى   حمي  ذلك اجلها 
وبعد إمتاى ايبضصا  ،د يظهر التلفدا  الد كش  سدالة أبا الشدباة غد  متصدلة   واملقصدو    سلاية أخرى يب

ا اجلها  عل  التلفا  .  أن  يبيوجد اضصا  للشباة العاملية   وه ا يبيؤ ر   إماانية عر  حمتًو
 فيما يلش بياا كيفية ضفعيا نقطة ايبضصا    األجهاو ال كية  و 
 ا مولة واملاتبيةاحلواسيب  -أ

  احلاسدددوب ا مدددو    أو املاتدددد املددداو  ببطا،دددة شدددباة يبسدددلاية   ايبضصدددا  نقطدددة ميادددال إنشدددا  
بطريقدددة برهيدددة طويلدددة نوعدددا  مدددا حيسددد ها ا ةفدددوا مدددال احلاسدددوبي    واأليسدددر مدددال ذلدددك اسدددتيداى بدددرام  

كلمدة املدرو    لدث أنشدأها وحتديددت  اشدبا تيأ كا برانم  ملستيدم  ضسدميةوي . (21)متيصصة هل ا البر 
ي قطدا مدال مث و    آليا  عال العما    احلاسوب حبيت يبيتو،فدا اا الطا،ة إع وي ببش ضب ا اصة هبا . 

 (21)ضبعا  ل لك . اضصا  احلاسوب للتلفا 
 اجلوايبا واحلواسيب اللوهية -ب

 ضسدمية الشدباةكد لك و    إنشدائهاختتلف خطدواا   و  أجهاو أند ويد   مياال إنشا  نقطة اضصا 
  بددت ملفدداا  ايبسددتفا و مددال نقطددة ايبضصددا  ا اصددة هبددا مياددال ف وأمددا أجهدداو أبددا . (22)حبسددب اجلهددا 

 . الوسائ  امليانة فيها عل  التلفا  ال كش
  

 
للبحدت     إنشدائها   وك لك ال ام  املتيصصدة     احلاسوب   نشا  نقطة ايبضصاال هية وطريقة المعرفة اال مي  (21)

ا  مال نتائ  البحت عد ستظهر و ذلك مال العبا اا    أو ماشاب ( كيفية عما نقطة اضصا  مال ال ب ضوبعال ) جوجا
مال مو،ع  الر ش ف   ض ايل ،ا ايبختيا  عل  برانم  م ها فالواجبت ايلها مال الشباة   وإذا و ال ام  ما  واب  متعد و ل
ضندددر حباسدددوب للت سدددس أو ف وسددداا و مبدددا ضندددم   برهيددداا خبيسدددة   غددد  مو و،دددة  العامدددة ألا بعدددحل موا،دددا الت ايدددا

 همددالمياددال ض اي( و Virtual Router Manager( و )mHotspot،ددد اسددتيدى الباهددت بددرانه  هدداني  مهددا )و  يدى .املسددت
 . (virtualrouter.codeplex.com)( و www.mhotspot.com)  مال مو،عيهما الر ي  

لوهددة الدتحام مث األجهداو والصدوا مث خيدا اا الطا،ددة مث ضبيد  و،د  سداوا احلاسددوب   مدال     احلاسدوب يدتم ذلدك   (21)
ه ددا يددتم حتديددد وا   ومددال فتظهدر خيددا اا لاددا مددال   إيقدداف ضشدبيا جهددا  العددر    ووضددا احلاسددوب   هالدة السددا

  لندددماا التشدددبيا املسدددتمر  ومدددال امل اسدددب وضدددا هددد يال ا يدددا يال علددد  )أبددددا (  املددددو الام يدددة وغددد   احلاسدددوب آليدددا  
 .للحاسوب 

كداآليت   الندب  مث نقطدة اضصدا  اهلواضدف ا مولدة والتقييدد مث ( GALAXY Note 5)ميادال ضفعيدا نقطدة ايبضصدا       (22)
( وضظهدر  5واضدف ا مولدة   مث الندب  علد   مدا التفعيدا   فيظهدر اسدم الشدباة ايبفةاضدش )جايبكسدش نقطة اضصدا  اهل

لادا جهدا  ذكدش و كلمة املرو  ا اصة هبا   ومياال ضبي  أأ م هما للنب  عل  املايد واختيا   يئة نقطة ايبضصدا  . 
(   و  جدوا  إ  Xperia Z3 Dual_73fb)باة ضسدم  الشدفدش جدوا  إكسدً    فضسمية شبات  الث ي شدئها   طريقة 
( . وبعدد إنشدا  YOGA Tablet 2 Pro(   و  لدوهش لي وفدو )ASUS(   و  لدوهش أسدو  )G3 Stylus_8074جدش )

 نقطة ايبضصا  يظهر  ماها أعل  شاشة اجلها  عل  صو و أ،وا  متتابعة  وا أسهم .
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ه شبكة  :ة الطريقة الثالث  االتصال عرب موج ِّ
ددو  هد   الطريقددة يددتم  بدد  كددا مددال اجلهدد يددؤ أ  و     الددرب  هددو و     ا  الد كش والتلفددا  هبدد ا املوج  

دد فيددد يو بدد  اجلهددا  والتلفددا  سددوا  أكدداا متصدد   للشددباة العامليددة أى غدد  متصددا .     ايبضصددا  عدد  املوج  
دد هدد    هيددت يسددتقبا  يقددا بي همددا   ضقويددة إشددا و البددت مددال اجلهددا  إذا كدداا بعيدددا  عددال التلفددا  وكدداا املوج  

دددويفيدددد  إىل التلفددا  .مث يعيدددد ضوجيههددا مددال اجلهددا  اوشددا و    املتصددا للشددباة العامليدددة   الددرب  عدد  املوج  
    هالت

شدددش  مدددال   ويرغدددب   عدددر   اجلهدددا  أو التلفدددا  يتصدددفأ الشدددباة العامليدددةكددداا مسدددتيدى   إذا -1
  عل  التلفا   وا ،طا اضصال  للشباة العاملية .  جها  ا حمفوظا

فيلدداى اضصددا  اجلهددا     (23)هددد موا،ددا التيددايال السددحايبأإذا كدداا امللددف املددرا  بسدد  حمفوظددا     -2
 مث عرض  عل  التلفا  .  وفتأ امللف مال مو،ا ختاي     للشباة العاملية 

 
   كيفية تشغيل ملفات الوسائط املخزنة يف اجلهاز الذكي على التلفاز

شدبيا أأ ملدف فديماال ضإبهددى الطدر  املد كو و أعد     إذا جنأ ايبضصا  بد  اجلهدا  والتلفدا    
 وسائ  خماا   اجلها  كما يلش  

   امللفاا امليانة   احلواسيب املاتبية وا مولة -أ
 للدخو  إىل مستاشف وندو  وضظليدا امللدف املطلدوب  ه   احلواسيب مياال ضشبيا أأ ملف 
(   وع دد اختيدا  Play toفتظهدر ،ائمدة مدال األوامدر م هدا ضشدبيا علد  )   فأ ومث النب  علي  للا  األميال لل

اسددم التلفددا  مددال هدد   القائمددة   ضظهددر  سددالة علدد  التلفددا  ضفيددد أبا احلاسددوب حيدداو  ايبضصددا  للتلفددا    
وخت    مالاد  بد  املوافقدة علد  هد ا ايبضصدا  أو  فند    و  هدا  املوافقدة يبددأ البدت مباشدرو . كمدا ميادال 

  ا طددواا السددابقة فيبدددأ ضشددبيا ملفدداا احلددد ضشددبيا هلددد كامددا مددال ملفدداا الوسددائ  بتظليلدد  مث اضبددا 
للبددددت  لوسددددائ  املددددرا  ضشددددبيلها غدددد  صدددداحلةللتسلسددددا إىل ال هايددددة   ولاددددال لددددو كاندددد  هيئدددداا ملفدددداا ا

 ( وه ا مظهر مال ذكا  ه   األجهاو .Play toأمر ) -  البالب  -ف يظهر 
   يةاللوهاحلواسيب امللفاا امليانة   اجلوايبا و  -ب

شدباة  ةأبيد اضفعَّا آليدا  ع دد اضصداهل  ف هنا  مدهة   ه ا ال و  مال األجهاوخاصية البت إذا كان  
عل  التلفا  بتشدبيا امللدف مث ال قدر علد  ع مدة البدت الدث ضظهدر  امياال ضشبيا أأ ملف وسائ  فيه  و
   . لنب  علي  وموافقة مالك التلفا  عل  ايبضصا  يبدأ البتع     فيظهر اسم التلفا  ولأ
 
ومددال   ضقدددمها عدددو شددركاا ا اصددة مبسددتيدمش الشددباة العامليددة   و  لتيددايال امللفددااالتيددايال السددحايب خدمددة هانيددة   (23)

 أمهها   جوجا   ايف   و  وب بوكس   ووا   ايف . 
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  فيهددا هدد   ا اصددية   ومددال مث يبضدددم   واحلواسدديب اللوهيددةولاددال أنواعددا  أخددرى مددال اجلددوايبا 
ومعظددم هدد   التطبيقدداا هانيددة   وهددش علدد     ددة    (24)ضطبيقدداا خاصددة للبددتهدد   األجهدداو ضتطلددب 
 أنوا   
  . (25)يتطلب اضصايب  للشباة العامليةاألو   و  ال
مسددا الشددباة    شددباة يبسددلاية وإا مل ضاددال متصددلة للشددباة العامليددةيتطلددب اضصددايب  بالسددا   ددو  الو 

 . (22)الث ض شأ جرا  ضفعيا نقطة ايبضصا    أأ جها  ذكش
ويعمدددا ليبضصدددا  غددد    ويببشدددباة يبسدددلاية   سالدددت يبيتطلدددب اضصدددايب  للشدددباة العامليدددة ال دددو  الو 

 (27)السلاش املباشر ب  اجلها  والتلفا  .
ف الوسائ  فيماال التحام الااما   امللف املعرو  إيقافدا  مؤ،تدا  مث ضشدبي     وإذا بدأ عر  مل

أو ضقدميا  و خ ا    أو  فعا  لصوض  أو خفندا    أو انتقدايب  مللدف ،بلد  أو بعدد    مدال خد   اجلهدا  الد كش 
 أو وهدو التحام ا اصة للتلفا  .

أا ي تقدا إىل عمدا آخدر   جهدا    -التلفدا  إذا بدأ بت الوسائ  عل   -مبقدو  الداعية كما أا 
ال كش وية  لآلخريال ايبستفا و مال امللفاا املعروضة   ولال يظهر عل  التلفا  سوى امللف الد أ اختدا  

 الداعية عرض    ومال ه ا يظهر الفر  ب  هالة العر  الشاما وهالة بت ملفاا الوسائ  .
 

 هزة الذكية على التلفازامللفات املخزنة يف األجكافة متطلبات عرض  
والدتحام الاامدا   ضشدبيلها مدال    ملفداا الوسدائ  املياندة   األجهداو ال كيدةمياال عدر  كافدة 

يبسلاية واهدو . ولادال هد ا يتطلدب سلاية أو ما التلفا  بشباة   ب  اجلها بعد وذلك خ   التلفا    
   عدا اا خاصة ختتلف حبسب نو  اجلها  ال كش وفيما يلش بياهناإ

 احلواسيب املاتبية وا مولة  -أ
 يتطلب استعرا  امللفاا امليانة   احلواسيب املاتبية وا مولة أمريال مها  

 
 .  (Zen Pad C7.0  و ) (YOGA Tablet 2 Pro)( و LG G3 Stylusأجهاو أبا   وبعحل أجهاو أند ويد مسا ) مسا  (24)
(   مت ددر أبددا . 1.1.7(   مت ددر جوجدا   و )Flipps Media Inc.(   )1.1.9  ) (i Media Share)ضطبيدد    مسدا   (25)

وضندمال ضلفدا  سدو   .( 17ضطبيقش وهدو التحام مال إ  جش وسامسون  الل يال أشا  إليهما الباهدت   احلاشدية )و 
 .( felix.long(   )4.1.1  ) (AirPlay&UPNPبع واا ) يتيأ استقبا  بت أجهاو أباضطبيقا  

  مت ر جوجا   ( Air Wire(   )Wellink Ltd(   )2.1.1) ضطبي  مل اسبة هل ا ال و  مال الشبااا  مال التطبيقاا ا  (22)
و  .(   مت ددددددددر جوجددددددددا DLNA Player(   )ginkosoft(   )1.9.48  ) وضطبيدددددددد    مت ددددددددر أبددددددددا .( 1.2.1و)
(AllConnect-Play&Stream(   )Tuxera Inc.(   )8.3. مت ر أبا   ) 

(   مت در جوجدا . ويبيتدوفر هد ا التطبيد    مت در Air Pin Sender(   )WaxRain Tech(   )1.5.5مسدا ضطبيد  )  (27)
 .أبا 
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 . (28)ه   األجهاو ف  الوسائ    خاصية ضشبيا  -1
 .  (29) ة احلاسوبخمانة   هلداا منمَّ ة   ماتباملرا  عرضها أا ضاوا امللفاا  -2

  هلدددددا ا ايبفةاضددددية احلاسددددوب علدددد  ختددددايال ملفدددداا الوسددددائ  و،ددددد جددددرا عددددا و مسددددتيدمش 
الفيددديو واملوسدديق  والصددو    ولاددال هدد ا يبيعدد  إماانيددة الوصددو  إليهددا ع ددد ا ضبدداط احلاسددوب  الددس ث  

وذلدددددك هفاظدددددا  علددددد  ف بتلفدددددا  ذكدددددش   بدددددا يببدددددد مدددددال ضندددددم  ضلدددددك احلدددددداا أو امللفددددداا   املاتبدددددة 
وميادددال  .كدددد مدددال  غبتددد    عدددر  وسدددائط  ومشدددا كتها مدددا اآلخدددريال خصوصدددياا مالدددك احلاسدددوب والتأ

ضفعيددا خاصددية التنددم  مللفدداا الوسددائ  وإا كاندد  خمانددة   أ واا التيددايال املت قلددة املتصددلة لحلاسددوب 
 مسا أصابا ال اكرو أو القر  الصلب ا ا جش .

 اجلوايبا واحلواسيب اللوهية -ب
 وايبا واحلواسيب اللوهية أمريال مها  يتطلب استعرا  امللفاا امليانة   اجل

 اجلددوايبا واحلواسدديب اللوهيددة   (71)أو خددا ى الوسددائ  (71)يا خاصددية األجهدداو احدداو وضشددب -1
 وأما أجهاو أبا ف ضتوفر فيها ه   ا اصية .  . (72)  أو ضسبي  ضطبي  لتفعيلها  أند ويدالعاملة ب ظاى 

ا جها   عل  التلفا موافقة مالك اجلها  عل  استعرا  حمت -2  ًو
مب ر  ضفعيا خاصية األجهاو احاو و أو خا ى الوسائ    وا ضبداط اجلهدا  والتلفدا  ضتم ه   ا طوو و 

ضفيدددد أبا التلفدددا   يب ضبددداط لجلهدددا  وضظهدددر  سدددالة علددد  اجلهدددا التلفدددا  ا ف هيدددت حيددداو بشدددباة يبسدددلاية 
    ك إذا أ ا  .عل  ذل و  إلي    وه ا يواف  صاهب اجلها حياو  الوص

يتم ذلك مال خ   برانم  ونددو  ميددً ب يدر وهدو مشدبا الوسدائ  املشدهو    نظداى ونددو    وذلدك لضبدا  ا طدواا   (28)
شددبيا  فدد  الوسددائ    مث السددمامل لةجهدداو بتشددبيا التاليددة بعددد ضشددبيا الدد انم    مددال شددري  القددوائم اخددة الدددف  مث ض

الوسائ  ضلقائيا    وضظهر   نفس القائمدة امل سددلة ع مدة التبويدب )املايدد مدال خيدا اا الددف (   ومدال خ هلدا يسدتطيا 
ث مالدك احلاسدوب الدتحام   أمدريال   األو  األجهداو الدث ي سدمأ هلدا للوصدو  إىل احلاسدوب   والسدا  ندو  امللفداا الد
 .مياال الدخو  إليها   وما يع ي ا ه ا هو السمامل للتلفا  ال كش للوصو  إىل ملفاا الوسائ  امليانة   احلاسوب 

مدال شدري  ض ظديم كداآليت   اختيدا  ونددو  ميددً ب يدر   أو هلد   املاتبة أو إ الت  لسدتيداى بدرانم ضنم  ملف مياال   (29)
عال طري  مستاشف ونددو  بتظليدا كما مياال التنم    إضافة أو إ الة .اختيا  اا مث مث إ ا و امللف  ال انم  القوائم 
 . مث اختيا  األمر ضنم    املاتبة  للفأ و للنب   لا  األميال علي  ل مث النب    احلد املرا  ضنمي  امللف أو اسم 

النب  مث األجهاو احداو و   وللندب  املسدتمر  كاآليت  (Note 3New)مياال ضفعيا خاصية األجهاو احاو و   جوا    (71)
  ( املسددمومل هبددا   واألجهدداو املرفوضددةا تددوى املعددد للمشددا كة   واألجهدداو هدداو احدداو و ضظهددر  دد ث خيددا اا )علدد  األج

هداو مدا م هظدة أا عدد  األج ومياال مال خ هلا التحام   وصو  األجهاو املرضبطدة لجلدوا  إىل امللفداا املياندة فيد  .
 الث يسمأ إبضافتها عشرو أجهاو فق    ولومااا ه ف بعحل م ها حبسب  غبة مالك اجلها  .

ميادددال ضفعيدددا خاصدددية خدددا ى الوسدددائ    جدددوا  سدددو  إكسدددً  كددداآليت   اوعددددا اا مث ايبضصدددا  لجلهدددا    مث خدددا ى   (71)
ا وسائ    وضظهر    ة خيا اا )السمامل  وما    والسمامل ه   املرو   وا  فحل  وما (   وا يا  امل اسب ملتابعدة حمتدًو

 اجلوا  هو السمامل  وما  .
اسددم اجلهددا  مقددةان  للتطبيدد  علدد   هدد   احلالددة يظهددرو   .( Air Wire)و  (i Media Share)  مددال هدد   التطبيقدداا   (72)

 DLNA Mediaيدا  )ضفعيدا خ ي ببدش( Air Wireضطبيد  )  و  ( I Media Share Personal Asus P001) ال حدو  
Server( و )Remote Access) . ( .22-25)   احلاشيت امل كو يال التطبيق   و،د سبق  اوشا و إىل 
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ضددددمال ،ائمدددددة مصددددا   ضشدددددبيا الوسدددددائ     (73)يظهدددددر اسددددم اجلهدددددا  الددددد كش وبعددددد إمتددددداى ماسددددب 
كمددا سددب  بياندد    أ واا التيددايال املت قلددة .   ئ  امليانددة   اجلهددا يددتم ضصددفأ ملفدداا الوسدداو  (74)التلفددا 

وإيب فقدد ضظهدر أ اتهدا  وي ببش أا ضاوا ملفاا الوسائ  حمفوظة لهليئاا الدث يسدتطيا التلفدا  ضشدبيلها
 وع دما حياو  مستيدى التلفا  فتحها يتع   ه ا الفتأ .

 

 
   ظهددددددر لسددددددمللباهددددددت احلاسددددددوب املاتددددددد  يظهددددددر اسددددددم اجلهددددددا  الدددددد كش حبسددددددب إعدددددددا ا مسددددددتيدم  لدددددد    فمددددددس     (73)

(DELL:User) . 
فديماال سو  (   وأما   ضلفا  42سامسون    احلاشية )  القائمة   ضلفا  الوصو  إىل ه  سبق  اوشا و إىل كيفية  (74)

  مث اختيدا  األجهداو   ويظهدر اسدم اجلهدا  الد كش ( Albumأو )( Video( أو )Music)  بتشبيا ضطبي  الوصو  إليها 
التطبي  األو  بفتأ   ولتا    ويتم فتحها مليانة   اجلها املرضب  للتلفا    وللنب  علي  ضظهر هلداا الوسائ  ا

مياددال الوصددو  إىل القائمدددة   ضلفدددا  إ  جددش و  .   والسالددت مبلفدداا الصددو الفيدددديو مبلفدداا  امللفدداا الصددوضية   والسددا 
امل كو و بتشبيا التطبي  امليصا لعر  ملفاا الوسدائ  وهدو ضطبيد  )موسديق ( لتشدبيا امللفداا الصدوضية   وضطبيد  

 ا ه يال ال وع  مال امللفاا . )الصو  والفيديو( لتشبي
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 ةالثالث الوظيفة
 الشبكة العاملية مواقععرض      
ويتنددمال     وضصددفأ موا،عهددا مددال أهددم خصددائا التلفددا  الدد كشإا ايبضصددا  للشددباة العامليددة 

ملتصدفأ التلفدا أ هفدظ املوا،دا املفندلة ويتديأ ا   ضلدك املوا،داكا ضلفا  ذكش ضطبيقا  خاصا  لتصفأ 
وإا مل ً   ددددا  حيفددددظ كددد لك املوا،دددا الدددث سدددب  للمسدددتيدىالدددث يدددة   عليهدددا مسدددتيدى التلفدددا    و 

  . احلاسويباملتصفأ شأن    ذلك شأا املفنلة    حيفظها   ،ائمت 
كتابددة ع ددواا ومياددال الوصددو  إىل املوا،ددا   متصددفأ التلفددا  الدد كش إبهدددى طددريقت    األوىل  

املو،ا كام     ا انة امليصصة   املتصفأ   والسانية الدخو  إىل حمر  البحت جوجا وكتابة اسم 
أو اوجنليايدة . و  كد  الطدريقت  يدتم اسدتيداى لوهدة املفداضيأ الدث ضظهدر علد  شاشدة  املو،ا للعربية

وصدددا التلفدددا  بفدددأ و ولوهدددة    كمدددا ميادددالوض ددددخا فيهدددا احلدددروف عدددال طريددد  وهددددو الدددتحام التلفدددا  
 .كما هو الشأا   احلاسوب مفاضيأ سلايت  أو يبسلايت  لتسهيا مهمة الاتابة  

ً    التلفدا  الد كش و    وهدو ميسدا  يوضيدوبمو،دا مال أهم املوا،ا الث مياال ايبستفا و م هدا  عدو
ملفدداا الصددو    لك لتيددايال  ومياددال اسددتيدام  كددلتيددايال الفيددديو علدد  الشددباة  ا  ضدديم ا  مسددتو ع

 .إجنليايددة  ولاددال واجهددة اسددتيدام الددس ث التلفددا اا متدداجر   ويتددوفر ضطبيدد  يوضيددوب   والصددوا 
التشدبيا املتواصدا ملقداطا  املشةك    وفائدو ه   القدوائم ويتيأ املو،ا إنشا  ،وائم ضشبيا   ، واا

يددوب علدد  التلفددا  إبهدددى ضشددبيا مقدداطا الفيددديو   ضطبيدد  يوضومياددال  الفيددديو املد جددة ضددم ها .
اسدددتيداى خاصدددية البحدددت للوصدددو  إىل املقطدددا و   التلفدددا    األوىل   ضشدددبيا التطبيددد   طدددريقت   
مث بسد  إىل التلفدا    ضشدبيا املقطدا املطلدوب   اجلهدا  الد كش أويب  السانية   و  مث ضشبيل  .املطلوب   

إذا كاا اجلها  جوايب  و  .للشباة العاملية مرضبطة   وه ا يتطلب  ب  اجلها  والتلفا  بشباة واهدو 
بدد اا   مب ددر  ا ضباطدد مقطددا يوضيددوب علد  اجلهددا   يظهددر ضلقائيددا   مددا البدت أو هاسدول  لوهيددا  فدد ا 
  .  وللنب  عل  ه ا الرما يظهر اسم التلفا   التلفا الشباة الث ا ضب  هبا 

مددال املتصددفأ كددروى علدد  مو،ددا يوضيددوب فدد ذا مت الدددخو     احلاسددوب املاتددد أو ا مددو أمددا و 
 سددددتيداى متصددددفحاا أخددددرىأمددددا إذا كدددداا الدددددخو  لو    املقطددددا  ا  يددددئضلقا فدددد ا  مددددا البددددت يظهددددر

  . (75)آليا  ذلك ملرو واهدو ليظهر  ما البت بعد  إ خا  شفرو او،راا   احلاسوب فيتطلب األمر
 
 تظهر ضعليماا الدرب ( مال احلاسوب املرا   بط  للتلفا    فwww.youtube.com/pairللدخو  عل  املو،ا ) يتم ذلك  (75)

 (Link TV And Phone)  مث  (Settingsاوعدا اا )يوضيوب   التلفا  ال كش   مث اختيا  وهش كالتايل   فتأ ضطبي  
يدخلد    دث عشدرو خاندة اش  ،دم يتدألف مدال وهدعلد  التلفدا   (   فتظهدر شدفرو او،درااConnect with TV Codeمث )  

 .   ويظهر  ما البت   املقطا املرا  ضشبيل  م الرب فيت  احلاسوب صاهب احلاسوب   صفحة التعليماا 
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هددا  الدد كش للشددباة  وا أا مياددال ،طددا اضصددا  اجلوبعددد أا يبدددأ عددر  املقطددا علدد  التلفددا  
ا اصدة  مدال خد   وهددو الدتحام   املقطداميادال الدتحام يؤ ر ذلك علد  املقطدا املعدرو    كمدا 

  .للتلفا  
    ويفيد عر  املقطا عل  شاشة التلفا  بديب  مال شاشة اجلها  ال كش   أمو  أمهها

صدب و والدث ،دد اهدد عد  ال بدديب  مدال شاشدة اجلهدا ايبستفا و مال شاشة التلفا  الاب و  -1
  .يها ال اظر إل
   ا ضددعيف  صددو   اعدداا األجهدداو ال كيددةألا عدد   اعدداا التلفددا  ف ضنددييم الصددوا  -2
 .ضعيفا  مال األسا  ،د ياوا  املقطاصوا كما أا 
 .   بطا ية اجلها  ال كشضوف  الشحال  -3
   للشدباة العامليدة سدلايا  عد وخباصدة إذا كداا اضصدا  التلفداانتظاى العر  وعدى ضقطعد   -4
 . (Ethernetم ف  )
ي ببش أا ياوا الدخو  إىل ضطبي  يوضيوب   اجلها  ال كش و  التلفا  لسدتيداى هسداب و 

يددد جيميددا وهددو هددا  مددال ويشددةط لفددتأ هدد ا احلسدداب احلصددو  علدد  بر    جوجددا ا ددا  للداعيددة
    كو الدخو  لحلساب املفوائد ومال أهم .  (72)مو،ا جوجا

إبضدافة أأ وايبط   عل  اوشعا اا ا اصدة     واا الث اشة  فيها الداعيةمتابعة الق -1
 مقطا جديد إىل الق او .

سددددوا  أكدددداا   الداعيددددة  ملوضددددا الدددد أ ضو،ددددف ع ددددد مددددال ذاا ا عددددر  املقطددددا اسددددتئ اف -2
فدتأ وإذا مل ي   .ند ويدد  ظداى أملدة بأو شاشدة السديا و العاأو احلاسدوب أو التلفدا   ع  اجلوا  الدخو 

  التطبيد  أو )السد ا( ( Historyالدخو  عل  ضبويب ) ماالالتطبي  عل  آخر مقطا مت ضشبيل  في
 . لها صاهب احلسابملفاا شبَّ  آخر   ه ا التبويب  ر يظه  و   

عل  شاشة التلفدا  ألا الددخو  العداى مدال صدفحة البدد  السيئة  التقليا مال ظهو  الصو  -3
وغالبا  ماضتنمال هد   املقداطا صدو ا  سديئة   األكسر انتشا ا  األهدث أو ملقاطا ايظهر  ملو،ا يوضيوب

طا الددث سدددب  أا اقدديظهر مقددداطا مقا بددة للمغالبددا  مددا احلسددداب ا ددا     هدد  أا الدددخو  عدد  
قاطا عرضها صاهب احلساب   فمال أ ل ف عر  املقاطا الث ضتنمال الت واا القرآنية ضظهر ل  امل

 . عر  مقاطا ا اضراا ضظهر ل  املقاطا املشاهبة   وها ا كا حبسب هبة   ومال أ ل ف املشا

 
ضس يا أو ) (G Mailلنب  عل  )  مث ا (www.google.com.saللدخو  عل  املو،ا ) مياال فتأ هساب   جوجا  (72)

 .)إنشا  هساب( مث اضبا  ا طواا الث يطلبها املو،ا  مث ( الدخو 
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 الثاين املبحث
 لوظائف العرض يف التلفازات الذكية االستخدامات الدعوية

 
 يلش  مامياال إمجا  ايبستيداماا الدعوية لوظائف العر    التلفا اا ال كية في

 ة التلفازعلى شاشالقرآن الكرمي  عرض -أوالً 
 مال مصد يال   ايبستما  إلي   وأمياال عر  القرآا الار  عل  شاشة التلفا  

 الث ضتنمال القرآا الار  املوا،ا    املصد  األو 
ومو،ددددا و ا و   لملدي ددددة امل ددددو و لطباعدددة املصددددحف الشددددريف مو،ددددا همددددا امللددددك فهددددد    وم هدددا

جامعددة امللددك مو،ددا و    ململاددة العربيددة السددعو يةشددا    االشددؤوا اوسدد مية واألو،دداف والدددعوو واو  
 (77).  ومو،ا طري  اوس ى   ومو،ا إس ى ويب  سعو 

  (78)(Mp3Quran) ضطبي استيداى   املصد  السا  
  ايبسددتما  لددت واا عشددراا القددرا    مددا عددر  املصددحف أ  ددا  الددت وو هدد ا التطبيدد   يتدديأ

وإحا بوهدو التحام لستيداى السهم  األميال لت وو   مصاهبا  لولاال ضقليب املصحف يبيتم آليا  
ومياال التحام   وظدائف التطبيد  مدال خد   األ  ا  األ بعدة امللوندة   وهددو الدتحام العا يدة واأليسر . 

حلفددظ املوضددا الدد أ ضو،ددف ع ددد  مسددتيدى التطبيدد  مث ( Aيسددتيدى الددا  األفددر )علدد  ال حددو التددايل   
( لفدددتأ ،ائمدددة C( ل طددد   علددد  معلومددداا التطبيددد    والدددا  األصدددفر )Bخندددر )العدددو و إليددد    والدددا  األ

إذاعاا القرا  وكا إذاعة م ها ضتنمال ضشبي   متواص   لت وو القا   عل  مددا  اليدوى ولاامدا املصدحف 
هددا ( لفددتأ ،ائمددة أب ددا  القددرا  وع ددد اختيددا  أهدددهم ضظهددر ،ائمددة أب ددا  السددو  لتددا  م D  والددا  األ    )

املستيدى مايشا    ويتيأ ذاا الا  أينا  ضصفأ املصحف أ  ا  الدت وو ملدال يرغدب ذلدك مدال مسدتيدمش 
 التطبي  .
مث ضشدددبيا   يريدددد  الداعيدددة   جهدددا   الددد كش  لقدددرآا الادددر لضطبيددد  أأ ميادددال ضسبيددد  كمدددا  

 (79)دمتددداجر أبدددا وأند ويددد  ندددم و،دددد ضالتطبيددد    اجلهدددا  ونسدددخ شاشدددت  علددد  شاشدددة التلفدددا    
 
 . ،ائمة املراجا ل ط   عل  ع اويال ه   املوا،اانظر    (77)
مدال    وهدو( 3.1.3)و ،دم إصددا   سامسدون    مت در و   ( 1.1.5)و ،م إصدا   إ  جش   مت ريتوفر ه ا التطبي      (78)

ة الصدددددددددوضية للقدددددددددرآا الادددددددددر  ( للتعددددددددداوا مدددددددددا مو،دددددددددا املاتبدددددددددwww.eSprit-Solution.comصدددددددددميم وض فيددددددددد  مو،دددددددددا )ض
(Mp3Quran.net وميسا ) أضيم ماتبة  عية متيصصة   ض واا القرآا الار    الشباة العاملية ه ا املو،ا. 

(   وه ا  Google Play)فأشهرها ر أند ويد متاج(   وأما App Storeليس ألبا سوى مت ر نظامش واهد فق  وهو )  (79)
( وهدددو يتندددمال ضطبيقددداا خاصدددة أبجهددداو جايبكسدددش مدددال شدددركة سامسدددون    و Galaxy Appsمتددداجر أخدددرى مسدددا )

(Yandex.Store. )  وي ببدش احلد   مدال مسدا   وه ا  متاجر أخرى غ  مو و،ة ضستيدى لت ايا التطبيقاا غ  ال ظاميدة
 .أهنا ،د ضنر جبها  املستيدى  ضلك املتاجر وضطبيقا ا إذ
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مياددال معرفددة  -اا   مدددى انتشددا ها وختتلددف هدد   التطبيقدد. عشددراا مددال ضطبيقدداا القددرآا الاددر  ال
أ وعدددى ضسبيدد  أاألمددر   اجددب ايبهتيدداط   هدد ا ومو و،يتهددا   والو  -مددال عددد  مددراا الت ايددا  ذلددك

ملدي دة مصدحف ا  ضطبي  املو و،ة ه   التطبيقاا  ار  إيب مال مصد  مو و    ومالضطبي  للقرآا ال
  . (82)التفس  الصويت للقرآا الار  وضطبي    (81)  وضطبي  آية (81)ال بوية

 فمايتيح  أهدها ،د يبيتيح  اآلخدر  ف    خصائصها  ضطبيقاضو القرآا الار  موا،ا ختتلف و 
  عل  وج  اومجا    هاايبستفا و م ومال أهم هايبا

  يد ضعاف البصر مال كبا  السال وغ هم .،را و القرآا الار  حبرف كب  جدا  وه ا يف -أ 
وألأ سدو و   ايبستما  إىل القرآا الار  لعشراا القدرا    أأ و،د  يريدد  املسدتيدى  -ب 

و،ددد ياددوا هدد ا ايبسددتما  مصددحول  بعددر  الدد ا  التطبيدد  .املو،ددا أو مددد د   وبصددوا أأ ،ددا   
  آا الار  .املاتوب للمصحف   وه ا مفيد   ضعلم الت وو الصحيحة للقر 

أهادداى األهددرف الددث فيهددا هيددت ضظهددر ف  ذلددك متاهددا  ضعلددم أهادداى الت ويددد إذا كدداا  -د 
 حبسب احلام . نة  ية ملوَّ اويد

  للقدددرا اا املتدددواضرو  التطبيقددداا واملوا،دددا الدددت وو   هيدددت ضتندددمال بعدددحل    ضعلدددم القدددرا اا  -  
  .والراغب    ضعلم  يتص    ه ا العلم وه ا يفيد امل

 .  أ  ا  الت وو مطالعة كتب التفس  وايبستما  إليها  -ه
 

 مطالعة الكتب اإللكرتونية على شاشة التلفاز -اثنيًا 
ما و   يبضتنمال متاجر التلفا اا ال كية هاليا  ضطبيقاا متيصصة لقرا و الاتب اولاةونية 

   د يالشاشة التلفا  ال كش مال مصذلك فيماال ،را و الاتب اولاةونية عل  
 املوا،ا الث ضتيأ عر  الاتب اولاةونية    ملصد  األو ا

    وأهم ه   املوا،ا
  (83)مو،ا املاتبة الشاملة -أ

 . (3.4)و ،م إصدا   يتوفر   مت ر أبا   و أنت   هما امللك فهد لطباعة املصحف الشريف لملدي ة امل و و   (81)
و ،ددم إصدددا    جوجددا  ومت ددر ( 5.1.3)و ،ددم إصدددا   مت ددر أبددا   يتددوفر     و أنت دد  مركددا ضفسدد  للد اسدداا القرآنيددة   (81)

(5.1.1) . 
و ،ددم إصدددا    جوجددا  ومت ددر ( 3.1)و ،ددم إصدددا   مت ددر أبددا   يتددوفر   و   مؤسسددة حتبدد  لإلنتدداد اوع مددش أنت تدد    (82)

مدددا عدددر  الددد ا املاتدددوب للمصدددحف    ،دددرا و ضفسددد  الشددديخ ابدددال سدددعدأو   القدددرآا الادددر  ضددد وو  يتندددمالو  . (2.1)
ال يدددأ أسددتاذ الد اسدداا القرآنيددة املشددا   جبامعددة  اجعدد  خنبددة مددال املتيصصدد  إبشددراف  .أفددد بددال حممددد و والتفسدد    
ض ايدا ماحيتداد ل سدتما  إليد  ايبستما  إىل الدت وو والتفسد  ليبضصدا  للشدباة العامليدة أو ومبقدو  املستيدى  القصيم  

 .  تطبي ويبيلاى ض ايا مجيا حمتوى ال  حبسب السو  
(83)  (shamela.ws) . 
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  وميادال الددخو  إىل الاتدب  واللبدة العربيدةوهو يتيأ ضصفأ آيبف الاتدب   علدوى الشدريعة 
تبدة حبسدب العلدوى   العقيددو مال الصفحة الرئيسة للمو،ا مث ،ائمة األ،ساى   وضظهدر فيهدا أ،سداى املا

  والتفاسدد    والفددر  والددر و    وعلددوى القددرآا   والت ويددد والقددرا اا   ومتددوا احلددديت   واألجدداا  
احلديسية ...... اخل   ولختيا  أهد األ،ساى يتم عر  كتب    ولختيا  أهدها ضظهر انفد و ضعريفيدة 

ب   وللنددب  ام هددا ،ددرا و الاتددختيددا اا و و  آخرهددا عدددو ا    ومعلومدداا ال شددر للاتدداب ومؤلفدد
ض  متسا الفهر    الاتاب املطبو  . علي   يفتأ الاتاب وعل  ميي   ،ائمة مبحتًو

 (84)مو،ا املاتبية الو،فية -ب
املصدو و الدث ميادال فتحهدا   التلفدا  الد كش . وامليطوطداا يتنمال اآليبف مال الاتب وهو 

هش   حتميدا الاتداب   وحتميدا املقدمدة   وضصدفأ الاتداب املو،ا أ با خيا اا لاا كتاب و  ىويقد
و مدال ومياال ايبسدتفا فق  .  حتميا الاتاب وضصفح خيا أ و،د يقتصر عل    وضصفأ املقدمة   

  التلفا اا ال كية   أمدا خيدا ا التحميدا ف ميادال ايبسدتفا و م همدا . ويدتم ضصدفأ   خيا أ التصفأ
  .اآليت ذكر  مو،ا أ شيف  ع   واب  إىلومقدما ا كتب املو،ا 

 (85)مو،ا أ شيف - د
ضدد  ضصدد فوهددو مو،ددا عدداملش  يتدديأ هدد ا   و  كتددب وصددوضياا ومرئيدداا وصددو  وبددرام إىل   حمتًو

ااملو،دا ملشدةكي   فدا مايريددوا مدال  ضد  غد  نقيدة   فهدو جيمدا البددت ضلدك ا تدًو  ف ومدال مث فمحتًو
 ه ا املو،ا ايبستعانة مبحر  البحدت ا دا  بد ى استيدا وي ببش عل  الداعية الراغب   والسم  .
وخباصددة إذا كدداا مددال املهتمدد   -  وإا وجددد فيدد  الاسدد  ممددا ي فعدد   الاتددب الددث يريدددها للوصددو  إىل

فدددداألوىل فددددتأ هسدددداب   املو،ددددا وهفددددظ الاتددددب الددددث يريدددددها   ،ائمددددة  -بد اسددددة األ ًا والفددددر  
ويتيأ املو،ا  للمشةك  فيد    . جوع  إىل ضلك الاتب  ف لتسهيا املفنلة املتوفرو   هساب  ا ا 

ض    . ،ا التواصا ايبجتماعش اشأن    ذلك شأا مو كتابة ضعليقا م عل  حمتًو
ويتندمال مو،ددا أ شديف ضطبيقددا  خاصدا  لقددرا و الاتدب اولاةونيددة   ويتديأ هدد ا التطبيد  عددر  

ا   انفدد و واهدددو   كمددا يتدديأ   أو صددفحت    أو عدددو صددفحا الاتدداب بطددر  مت وعددة   صددفحة  
 .القرا و الصوضية لب  الاتب العربية 

ضنددددددم   أمهدددددداا الاتددددددب كمددددددا مياددددددال ايبسددددددتفا و مددددددال الاتددددددب املتددددددوفرو   موا،ددددددا أخددددددرى 
 . (82)الشرعية

 
(84)   (waqfeya.com) . 
(85)   (archive.org) . 
واملاتبة اوس مية التابعة   مسا مو،ا و ا و الشؤوا اوس مية واألو،اف والدعوو واو شا    اململاة العربية السعو ية    (82)

 . (library.islamweb.net/maktaba/index.phpملو،ا إس ى ويب )
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يدددتم ضقليدددب صدددفحاا وميادددال ضابددد  الددد ا وضصدددب     هددد   املوا،دددا عدددال طريددد  املتصدددفأ   و 
للتلفدددا     املوصدددلت لوهدددة املفددداضيأ أو  الفدددأ و حام   أواألسدددهم   وهددددو الدددتالاتددداب لسدددتيداى 

مسدا ملفداا مث اوفد ا ويتيأ ضطبي  مو،ا أ شيف الت قا ب  صدفحاا الاتداب خباصدية السدحب 
ف ففدش ا اصدية املد كو و يدتم الوسائ    وهش أسر  مدال التقليدب صدفحة صدفحة لسدتيداى األسدهم 

  .ايبنتقا  بعد  مال الصفحاا حبركة واهدو 
 الاتب امليانة   اجلها  ال كش   املصد  السا 

مث عرضدددددها ماددددد و علددددد  التلفدددددا    فدددددتأ الاتدددددب اولاةونيدددددة   األجهددددداو ال كيدددددة يدددددتم  وه دددددا
ا األجهداو ال كيدة لستيداى  إهدى الطر  الث سب  بياهنا ع د احلديت عال العر  الشاما  تدًو

  .عل  شاشة التلفا  ال كش 
 طريقت    اجلها  ال كش ب  الاتب فتأ ومياال

التفسدد  أو كتددب أو ضطبيقدداا لاتددب حمددد و مسددا     (87) اسددتيداى ضطبيدد  املاتبددة الشدداملة -أ
 أبدددددااجر تددددم ابدددددال ضيميددددة وابدددددال القدددديم   وهددددش متدددددوفرو  بعدددددحل العلمددددا  مسددددا احلددددديت أو مؤلفدددداا 

  . أند ويدو 
 ضطبيددد ضسبيددد  ويتطلدددب ذلدددك    (88) (Pdf)الواثئددد  ا مولدددة هبيئدددة فدددتأ الاتدددب املصدددوَّ و  -ب

(Acrobat Reader)(89)  .  ميادددال احلصددو  علدد  ضلددك الاتدددب و   اجلهددا  الددد كش   وهددو ضطبيدد  هددا
 .(91)مو،ا جاما الاتب املصو و هاأمهاملصو و مال موا،ا عدو   الشباة العاملية   

 
 اجلماعيةاألسرية املشاهدة  -اثلثاً 

هد   هماجتمداعأفرا هدا و،لدة  ضشدت ونة مال مشدالة ملسلمة   ه   اآلضعا  كس  مال األسر ا
  اخددت ف مواعيددد أفددرا   ومددال أهددم هدد   األسددباب  وهدد   مشددالة هلددا أسددباهبا   البيدد  الواهددد   

ومايةضب علد  ذلدك مدال ضفداوا مواعيدد ال دوى واألكدا  الر ش أو الد اسة   األسرو   أو،اا العما
هدددا   الددد كش يتصدددفأ  سدددائل  عادددف كدددا مددد هم علددد  ج   وإذا اجتمدددا أفدددرا  األسدددرووأو،ددداا الفدددرا  

عالدة  أ كسد  مدال أب دا  املسدلم  يعدي أصدبو   موا،دا التواصدا ايبجتمداعش    والصفحاا الث  مد 
 فاريددة وشددعو ية عددال أفددرا  أسددرض  وإا شددا كهم املسدداال واملطعددم واملشددرب   ومياددال أا ياددوا التلفددا  

مت در    كمدا يتدوفر  لة ومياال ض ايل  مال املو،ا الر ش للماتبة املاتبية وا مو  يتوفر ضطبي  املاتبة الشاملة للحواسيب   (87)
 .(9.5)بر،م   ومت ر جوجا  (1.4)بر،م أبا 

 . (Portable Decuments File)اختصا  املصطلأ    (88)
ا كم(    www.adobe.com)للشركة امل ت ة ل  مال املو،ا الر ش للحواسيب  امليصصة تطبي النسية  مياال ض ايا ه ا   (89)

 . (17.4.1.178813)بر،م   ومت ر جوجا  (17.11.32)بر،م أبا يتوفر   مت ر 
(91)   (kt-b.com) . 
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ا هد   األجهداو ال كيدة امل اسدبة ال كش وسيلة   ع د ه   الظداهرو عد  املشد اهدو اجلماعيدة  تدًو
   وأهم ماض اسب مشاهدض  مجاعيا   للعر  .
 ملفاا الوسائ  امل اسبة لابا  السال  -1

لددث يسددةجعوا وا  املقدداب ا الددث اريهددا الفنددائياا اهلا فددة مددا بعددحل املسدد     ومددال ذلددك   
ا  سددباا سدد وية مسددا  مندداا وعيددد الفطددر وعيددد اجلميددا وخباصددة   م ا همماضدديمددال خ هلددا ذكددًر

 األضددح  . و،ددد ضتنددمال ضلددك املقدداب ا اوشددا و إىل هالددة الفقددر وشددظف العددي  الددث كدداا حيياهددا
 واهل درو إىل بد   أخدرى هداو و    ضلدك احلالدة الدث  فعد  الدبعحل مد هم إىل ضدر  بد   بعحل األولد  

ال الةاب  صو ا   ائعة با ان  و م   ضلك املقاب ا واكما ي كر أولئك املس أ  حبسا  عال هياو أفنا  
  يعيشوهنا  غم فقرهم و،لة علمهم . ايبجتماعش الث كانوا

ومدددال ذلدددك    الصدددو  الدددث ضعدددر  هيددداو األولددد  أيندددا     ومدددال الوسدددائ  امل اسدددبة لابدددا  السدددال
  أسدفا هم ومدراكبهم   ومسداك هم   كتاضيبهم الث كانوا يتعلموا فيها ،با افتتامل املددا   ال ظاميدة 

هدوا هبدا وألعاهبم احلركية الث كانوا يرف   وم بسهم     وماا عهم   ومطاعمهم   ومشا هبم   وض ق  م 
كدانوا ميا سدوهنا هم الدث  وهدرفووسدائا العد د الدث كدانوا يسدتيدموهنا هدا  مرضدهم   عال أنفسدهم   

ممدددا ي اسدددب كبدددا  السدددال أيندددا  و (   الشدددعد و ذلدددك ممدددا يددددخا حتددد  مسدددم  )الدددةاثونددد   وأ وا دددا
 عمددا  وإا كاندد  للله ددة العاميددة .الددث حتددت علدد  ماددا ى األخدد   وفنددائا األ ريةالقصددائد الشددع

  .اجلماعية وماأمجا أا جيتما اجلد واألب واحلفيد   مسا ه   املشاهداا 
يدد    ولاددال فو و العلميددة حمددد فائدضدد  ،ددد ضاددوامجاعيددا  أو ايبسددتما  إليدد  ماضقدددى  مشدداهدوإا 

 أمهها   مالو يبضقا أمهية عال الفوائد العلمية   أخرى  مصاحل شرعية
ختفيدددف مدددال هالدددة فيهدددا و كبدددا  السدددال وخباصدددة الوالدددديال   علددد   والبه دددة إ خدددا  السدددرو   -أ

إ خدا  احليداو . إا  نشدبا  أب دائهم وأهفدا هم عد هم   أعمدا الوهدو الث  مبا يعيشها بعنهم مدا ا
ايدف ف (91)ا ،ا  ال د صل  هللا عليد  وسدلمكم هللا ضعاىل  أهب األعما  إىلم مال السرو  عل  املسل

 . أه  ال ا  حبسال الصحبة   ومها إذا كاا ه ا املسلم أل  أو أما  
ضدد ك  األب ددا  للدد عم الددث يعيشددوهنا   هدد   األًى   ووجددوب شددارها   وعدددى اوسددراف  -ب
وافدددديال الددد يال  فعدددتهم ظدددروف احليددداو إىل ضدددر  أب دددائهم اوهسددداا إىل المدددا ضدددرو و  .فيهدددا والتبددد ير 

 .   وهش نفس احلالة الث مر هبا أس ف هؤيب  األب ا وأهليهم و ً هم 
  وهدددد ا معددددروف  ضددددد يب عملددددش و،دددددوو هسدددد ة مددددال األب ألب ائدددد    لب بددددر الوالددددديال -د

 
انظر سلسلة األها يت الصحيحة وشش  ح  األلبا  وصحَّ .  13242  بر،م 12/453 وا  الط ا    املع م الاب    (91)

 .912بر،م  2/574مال فقهها وفوائدها 
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 يسدي  األب ألبي  أو أم    وس    إلي  أب ات  ها  ك   وشييوخت  .
ا كان  برام  الفنائياا الث  تم هب ا اجلانب ضبت   غ  أو،داا ايبجتماعداا األسدرية وإذ

كمدا    مث مشاهد ا   و،د  يبهد     التلفا  ال كشلستيداى خاصية التس يا  فيماال ضس يلها
  علدد  التلفددا  الدد كش مباشددرو إذا ضددوفر ايبضصددا  للشددباة العامليددة  مو،ددا يوضيددوبمددال  مياددال عرضددها

وإا مل يتددوفر ال أينددا  ض ايلهددا مددال الشددباة وهفظهددا   أ او ختددايال أو جهددا  ذكددش مث مشدداهد ا وميادد
 .ذلك ايبضصا  

املشاهد امللتقطة   الدره ا السدياهية وال اهداا ال يدة الدث يقدوى هبدا بعدحل أفدرا  العائلدة  -2
ة  م داظر الطبيعدضصدو  م فيهدا   وخباصدة إذا كاند  الد يال مل يشدا كوه لةفدرا  اآلخدريالهيت يعرضوهنا 

 كاألش ا  واجلبا  واألهنا  واألمطا  والش يبا   امل اط  ا الية مال ا  و اا الشرعية .  
   التحفيظ واألندية الصيفية .ل  امللتقطة   األنشطة الث ضقيمها املدا   وه   املشاهد -3

ف أ،ددددا مددددال أا   و،دددد  إ،امتهددددا يتيسددددر لددددةب مشددددا كة أب ائدددد    ضلددددك امل اشدددد  يب كددددااوإذا  
 متعة مشاهدو صو ها بعد انقنائها . -ما بقية أفرا  األسرو  -يشا كهم 

مددددال الددددامال  ة واألنشددددطة الط بيددددة متسددددا بعددددد فددددةوإا املشدددداهد امللتقطددددة   الددددره ا السددددياهي
ا مجيلة   يطيب ألصحاهبا اسةجاعها ب  هد  وآخدر ف للةفيد  عدال أفدرا  األسدرو   وإ خدا   ذكًر

والسرو  عليهم   والتيفيف مال النبوط ال فسية الث ،د يتعر  هلا بعنهم نتي ة لعوا   البه ة 
 احلياو الدنيا الث يبيسلم م ها أهد . 

ومددال ذلددك ،ولدد    وكدداا ال ددد صددل  هللا عليدد  وسددلم ي طددف الصددبياا ويعددي  معهددم مهددومهم 
ندو   -وكداا هلد ا الطفدا ند ب در     (92)ال بد  ؟ (مافعدا ًأل عم  لطفا صب  مال أب ا  املسلم    )

فدددرآ  ال دددد صدددل  هللا عليددد  وسدددلم هاي دددا  فسدددأ  عدددال سدددبب هانددد    يلعدددب بددد  فمددداا  -مدددال الطيدددو  
أل  )   يقو ال د صل  هللا علي  وسلم ف عا فقالوا   ماا ند ب ر  ال أ كاا يلعب ب  ً سو  هللا . 

 .(93)؟ ( عم   ما فعا ال ب 
هلا ج اهاا  فرسا   لي  وسلم   لعب أى املؤم   عائشة  ضش هللا ع هاصل  هللا ع أى وهي ما 

ومدا )   ،دا      فدر  ،الد  (؟  مدا هد ا الد أ أ ى وسدطهال)   سأهلا عال الفر  ،دائ      مال  ،ا 
،الددد   أمدددا  عددد  أا  (   ؟ فدددر  لددد  ج اهددداا)    ،دددا  .   ج اهددداا ،الددد  (؟  هددد ا الددد أ عليددد 
 .(94)  هللا علي  وسلمصل نواج   بدافنحك ه  ؟   هلا أج حةلسليماا خي 

 
 . 2151بر،م  3/1292صحيأ مسلم    5778بر،م  5/2271 بيا أصحيأ المتف  علي  .   (92)
 أ ا ققوا إس ا  احلديت .وصحَّ    12957بر،م  21/282أفد بال ه با اوماى مس د   (93)
ح  األلبددا  انظددر   صددحيأ سدد ال أيب  او  أ ا ققدداا احلددديت . وصددحَّ   وصددحَّ  4932بددر،م  7/292 سدد ال أيب  او   (94)

 . 4932بر،م  3/219
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فاملشدددداهدو    وخباصددددة صددددبا  السددددال  موا،ددددا التواصددددا ايبجتمدددداعش ألب ددددا  هسددددالا ا -4
ا ضلددددك احلسددددالا   ا يسددددتح  وإبدددددا  اوع دددداب مبدددد اجلماعيددددة ه ددددا م اسددددبة للتعددددرف علدددد  حمتددددًو

ا غ  ا   وإبدا  امل هظاا عل  ا تًو   ال ئقة .اوع اب مال ضلك ا تًو
للحصدددددو  علددددد  أعلددددد  ،دددددد  ممادددددال مدددددال يسدددددعوا  مدددددال أصدددددحاب ضلدددددك احلسدددددالا ا  كسددددد    إا

املشددددداهداا واوع دددددالا وايبشدددددةاكاا واملشدددددا كاا   و،دددددد ضادددددوا بعدددددحل ضلدددددك اوع دددددالا أو 
ايبشةاكاا مدخ   و،امة ع ،ة ما صاهب احلساب ألأ غر  صاحلا  كاا أى طاحلا    ويبختفد  

ا  فمشدداهدو ،دداا هي مددا يقيمهددا طفددا صددب  مددا ههددول  ف خطددو و مسددا ضلددك الع األسددرو  تددًو
هسدددالا أب ائهدددا   ضلدددك املوا،دددا يشدددبا جانبدددا  مهمدددا    نفسدددية ايببدددال   هي مدددا جيدددد هددد ا ايبهتمددداى 
واملتابعددة مددال أفددرا  أسددرض    و  هدد ا ،طددا الطريدد  علدد  بعددحل املبرضدد  مددال أصددحاب ال ددواً السددئية 

   ايببال مال خ   ضلك املوا،ا .ال يال يتعرفوا عل
 مقاطا اليوضيوب الث يشاهدها األب ا  -5

ذلدك و  جلهدا  الد كش إىل التلفدا يتيأ مو،ا يوضيوب كما سب  بياند  بدت مقاطعد  املعروضدة   ا
بديب  مال أا ي فر  ايببال مبشاهدو ضلك املقداطا يق عد  ويل أمدر  أبا بتشبيا التطبي    كا م هما . و 

ا ه ا أ ف  بعي يد    وأوضدأ   الرتيدة والسدما    وهبد ا يتدابا الداعيدة ألشاشة أك   يشاهدها عل 
  مايشاهد  صبا     ه ا املو،ا ال أ استحوذ عل  أو،اا الاس  مال ال ا  صبا ا  وكبا ا  . 

 ال ه ية األلعاب -2
األلعددداب  ا  كبددد ا  مدددال ضطبيقددداا األلعددداب   وهدددش ضشدددب ضتندددمال متددداجر التلفدددا اا ال كيدددة عدددد 

تمددد علدد   قافددة ال عددب عالددث ضو ةلعدداب ال ه يددة التطبيقدداا العربيددة لوأمددا  احلاسددوبية .اولاةونيددة 
 .   ضلك املتاجر ف  وجو  هلا و ،ة م هظت  

  وذلددك  املتددوفرو   متدداجر أبددا وأند ويددداأللعدداب ال ه يددة ايبسددتفا و مددال هاليددا  مياددال لاددال و 
إهددى طريد  العدر  لفا  لسدتيداى التعرضها عل  مث   را  األسرو ألهد أفذكش جها     هابتسبيت

  ومال ضلك األلعاب ويشة  أفرا  األسرو   هل  ها    الشاما الث سب  بياهنا   الوظيفة السانية  
  
أماى ال عب أ با صو  وضقوى فار ا عل  عر     (95)صو  وكلمة واهدوهموعة ألعاب  -أ

تداد هد   الالمدة إىل ههدو  ذهد  للوصدو  إليهدا   ويسداعد مصدمم اللعبدة   وحتضربطها كلمة واهددو 
يساوأ عد  أهرف ضلك الالمة   والسدا  عدر  فراغاا أبمريال   األو  عر  عد  مال الال عب   

  وميادال معرفتهدا لسدتيداى خاصدية البحدت   مت درأ جوجدا أ با صو  كلمة واهدو ضتوفر عدو ألعاب حت  مسم    (95)
 Abdullah)ضطوير  مال واثنية .  مت ر جوجا ( MadVillage Games Inc(   )3.1) مال ضطويرلعبة   ها م و وأبا   

Ismail) (  5.1اوصدا)  مت ر أبا  . 
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الالمدة ضلدك أهرف  مرهلة مال مراها اللعبة لييتا  م ها ال عبحت  كا عد  أك  مال األهرف 
الصددددحيحة ف ندددد  ي تقددددا إىل املرهلددددة ال هقددددة وهادددد ا إىل أا ض تهددددش  وإذا جنددددأ   ختمدددد  الالمددددة  

  . اللعبة
وهش ختتا أب دا  الددو    وضقددى مجلدة مدال املسداعداا    (92)لعبة  ولة   أ با صو  -ب

 . إظها  بطا،ة معلوماا للدولةو احلا م ها   إظها  القا و للدولة   
 عدب اد  مدال صدو و شدش  وعلد  الوضقدوى فار دا علد  عدر  جدا  م (97)لعبة عال كسب -د

  . ختم  ذلك الشش 
  ال عدب شيصدية معي دة   ذه د علد  إضدما  وضقوى فار ا   (98)رأحالفانو  السلعبة  - 

  . ايتم التعرف عليهختتا هب   الشيصية إىل أا  أسئلة عل  ال عب   مث يبدأ طرمل  
  . (99) ب  صو ض  متشاهبت  ايبخت فااألعاب إجيا   -ه
ي ببددش علدد  الداعيددة مراجعددة صددو  كددا لعبددة ف ألهنددا ،ددد ضشددتما علدد  صددو  حمرمددة   ومياددال و 

ايبط   عل  ضلك الصدو  مدال خد   احللدو  الدث يقددمها بعدحل املتطدوع    مو،دا يوضيدوب   فد ا  
كسددر عددر  الصددو  ا رمددة   بعددحل األلعدداب فالواجددب عدددى اسددتيدامها   ولاددال إا كاندد  الصددو  

فددديماال اسدددتيداى اللعبدددة واددداو  هددد ا ا ظدددو  الشدددرعش باتابدددة الالمدددة الدددث ظهدددرا  ا رمدددة ،ليلدددة  
للداعية أ  ا  هدا اللعبدة   مو،دا يوضيدوب   وهي ئد  يدتم ايبنتقدا  إىل املرهلدة التاليدة م هدا  وا ال ظدر 

 إىل ضلك الصو  ا رمة . 
فقد يسو  ل   ل ه ية  أا أينف أو ين ر مال مشا كة أب ائ  ه   األلعاب ا  ببش للداعيةويبي

ضية   أيبيشا كهم ألعاهبم اولاةونية  ألن  مل أيلف ه   األلعاب   صبر    ف أو ألعاهبم احلركية الًر
أمددا األلعدداب ال ه يددة فلهددا شددأا آخددر مددال هيددت اعتما هددا علدد  ويصددعب عليدد  مما سددتها   كدد     

 ومشداهديها  يقاا العلمية ب  املشدا ك  فيهداالسقافة واملعلوماا   و،د ضفتأ أبوال  للم ا،شاا والتعل
لتلدف حبسدب طبيعدة أمدر   أو يرشددهم وجال دا   وهد ا أا يلعبها مدا أب ائد   ومبقدو  أأ  اعية  

 .اللعبة ال ه ية واعتما ها عل  يبعب واهد أو أكسر 
  
  

ضطددددوير  مددددالو  مت ددددر أبددددا  ( .1.2.1(   اوصدددددا  )Extra Sol)ضطددددوير  مددددال  مت ددددر جوجددددا  ضوجددددد هدددد   اللعبددددة  (92)
(Abdullah Ismail(   )5.1) . 

 . (2.1)  ( Abdullah Ashiضطوير ) مالضوجد ه   اللعبة   مت ر جوجا   (97)
 .مت ر أبا   ( 5.3) و .  مت ر جوجا ( 5.1) (  Elokence) ها طوَّ   ( Akinatorا ها الر ش )    (98)
  ( 1.1اوصددا  ) م هداوهلدا عددو إصددا اا ( games_appstore) هدا طوَّ   أوجد ايبخت فاا مال ه   األلعاب   لعبة   (99)

 .  مت ر أبا ( BabyBus(   )9.12.1111) ها طوَّ ولعبة أوجد ايبخت ف    .مت ر جوجا 
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 اروالزو  إاتحة ملفات الوسائط ألهل الدار  -رابعاً 
  أهددددد األجهدددداو  أهددددد أ واا التيددددايال املت قلددددة أو     مللفددددااوهدددد ا يتطلددددب ختددددايال ضلددددك ا

  . (111)الداخلية إذا كاا التلفا  يتيأ ذلك التلفا  ذاكرو   ال كية أو
الدددث حتدددتفظ  الشدددباة العامليدددة ،ددداامو إىل احلواسددديب الشيصدددية مدددال أويب  يدددتم ض ايدددا هددد   امللفددداا و 

  طريددد  اوسددد ى   و  ضية للقدددرآا الادددر املاتبدددة الصدددو أب شددديف ضددديم مدددال ملفددداا الوسدددائ  مسدددا   
الددث ي ببددش  أهددم ملفدداا الوسددائ . و املدد كو و آنفددا  التيددايال  مواضددامث ض ق ددا إىل    (111)والطريدد  إىل هللا

   إاتهتها
 القرآا الار  -أ

 موعة واملرئيةا اضراا املس -ب
 وما  هامها صو  م اظر الطبيعة والاوا واألش ا  واألهنا  -د

  مددددؤ راا صددددوضية أ  ددددا  عددددر  الصددددو  ممددددا ينددددفش هيويددددة ونشدددداطا  ومتعددددة علدددد  ومياددددال  مدددد
 (112)مشاهديها إ  ا  عرضها .

 األانشيد اوس مية - 
وأهدم مددايراع  فيهددا سدد مة ألفاظهددا مددال عبددا اا احلددب والبددراى   وخلوهددا مددال أصددواا اآليبا 

عددددى املبالبدددة   ايبسدددتما  املوسددديقية   وأيبضادددوا بصدددوا ال سدددا    مدددا ض بيددد  املسدددتفيديال م هدددا إىل 
 إليها . 

 . (113)ومياال وضا خلفية للشاشة أ  ا  عر  امللف الصويت
كما مياال ضشبيا ملفاا الوسدائ  عد  الشدباة العامليدة مباشدرو مدال املوا،دا الدعويدة الدث ضتديأ 

أو  ذلك سوا    ذلدك املوا،دا العامدة مسدا مو،دا طريد  اوسد ى   وإسد ى ويدب   والطريد  إىل هللا  
 
 جي ا لي  . 12يتيأ ضلفا  سو  ذاكرو  اخلية ضصا إىل   (111)
(111)  (www.mp3quran.net) (  ar.islamway.net  ) (way2allah.com) . 
ضبويددب الصددو  مث   وهدددو الددتحام صددفحة البددد  النددب  علدد       كالتددايل ضلفددا  إ  جددش    ضشددبيا الصددو  مياددال   (112)

 اكرو أو الدإصبا مسا  للتلفا  أ واا التيايال املرضبطةأ ا  موا،ا ختايال الصو  وهش   ختايال  اخلش و والفديو   فتظهر 
ومال بي ها ضظهر خيا اا التشبيا   أهد ضلك املوا،ا وبعد فتأ أأ صو و خمانة  . العا أ أو السحايب صلبالقر  ال

عددر  للاملصدداهبة ة الصددوضي اختيددا  امللفدداايددتم   ومددال ه ددا د  موسدديق  هددخيددا  ظهددر  مددا املوسدديق  وللنددب  عليدد  ي
أو ضشبيا   خيا اا لتشبيا امللف الصويت بتارا  ملف واهد  ملرضبطة هبا   كما ضظهرو ا ااألوامليانة   الشاشة أو   

 . ا  عشوائيضشبيلها  أو ها   هلد ختاي هاضرضيبعدو ملفاا حبسب 
املشدددددبا مث الندددددب  علددددد     اختيدددددا  ضطبيددددد  موسددددديق  مث كالتدددددايل   صدددددفحة البدددددد  مث   ضلفدددددا  سدددددو    ذلدددددكميادددددال   (113)

(ACTION MENU) مصدو  مرئدش مث حد  خلفيدة الشاشدة   فتظهدر سدبا خيدا اا مث   مث املوسديق  و الدتحام   وهدد
للصو و املصاهبة للملف الصويت . وأما   ضلفدا  إ  جدش وسامسدون  فديماال عدر  صدو و خماندة   أ او التيدايال أ  دا  

مدال وهددو التيدايال   أأ أند  يبيوجدد ضشبيا امللف الصويت بفتأ الصدو و أويب  مث اختيدا  امللفداا الصدوضية املدرا  ضشدبيلها 
 خمانة مسبقا  كما هو احلا    ضلفا  سو  .  صو 
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املوا،ا ا اصة ببعحل الدعاو   وبعحل ه   املوا،ا ضتيأ خاصية البت املباشر للمحاضراا والد و  
 الث ضقاى   أماكال متفر،ة مال العامل .

  ال كيدددة  مدددال التلفدددا اا ايبسدددتفا و     اتهدددة ملفددداا الوسدددائ  ألهدددا الددددا  و وَّا هددداويلحددد  إب
عدددددر  ملفددددداا الوسدددددائ  الةفيهيدددددة ا اليدددددة مدددددال  الف دددددا   وايبسدددددةاهاا وامل ت عددددداا السدددددياهية  

ألا ضلك اجلهاا   البالب يبحتر  عل  نقا  املوا  اوع ميدة الدث ضبدت عد  ف ا  و اا الشرعية 
التلفا اا   فيياا الداعية ضلك املوا    ،ر  صلب أو إصبا ذاكرو أو   أأ جها  ذكش حممدو  

 .ر  ضلك املوا  عل  التلفا  ويتم عهية ما أسرض    أ  ا  سفر  أو  ه ض  السيا مع  ويصطحبها
   

 من القنوات الفضائيةلة املسج   الربامج عرض -خامساً 
يرغب عد  مال مشاهدأ ال ام  التلفا ية   ضس يلها ألمهيتهدا لل سدبة هلدم و غبدتهم   ايبهتفدا  

  موعددد صدد و ماتوبددة أو فقددد يوافدد  بددت هدد   الدد امف ب سددية م هددا   أو للددتحام   و،دد  مشدداهد ا 
و،   واى مد سش لةب ا  أو عما لدآلل  أو غد  ذلدك مدال الواجبداا واملهمداا الدث يبمتادال متدابا ضلدك 
ال ام  مال مشداهد ا و،د  بسهدا   فيسدتفيد  ب األسدرو مدال خاصدية التسد يا   التلفدا  الد كش فيندبط  

دها هدددو أو مدددال   بيتددد    الو،ددد  الددد أ علددد  التسددد يا   الو،ددد  ا دددد  لبدددت ضلدددك الددد ام    مث يشددداه
وذلدك مراعداو حلقدو  امللايدة الفاريدة    يس  مطلقة با هش مقيددو فا عملية التس يا ه   لإ يريدوا .
حمدو يدددة و    (114)حتديدددد الق دددواا الدددث يدددتم ضسددد يا براههدددا   قييدددد عمليدددة التسددد يا بوسدددائا م هددداويدددتم ض

للتسد يا خدا جش ،در  صدلب    وع دد اسدتيداىالداخلية  املساهة امليصصة للتس يا   ذاكرو التلفا 
ض    ضلفا  آخر أو هاسوب حبيت يبمياال عر  أأ مال حمفيتم إغ ،    .تًو

 
 تضخيم الصوت -سادساً 

  وإماانيدة ضوصديلها بسدماعاا خا جيدة أ،دوى ضتميا التلفا اا ال كية بقوو  اعا دا الداخليدة 
 الدث( Sound Barالسدماعة املسدتطيلة ) ا ا جيدة مفدر و مسدا هد   السدماعااو،دد ضادوا   مال الداخلية 

مجلددددة مددددال مددددؤخرا  ظهددددرا و  امل ددددايل . سددددم  املسددددرملو،ددددد ضاددددوا هموعددددة ضضوضددددا أسددددفا التلفددددا    
 
بددرام  ضسدد يا ضلفددا  إ  جددش ويتدديأ يبيتدديأ ضلفددا ا سامسددون  وسددو  اللدد يال اسددتيدمها الباهددت خاصددية التسدد يا   ( 114)

لفددا    وأمددا الق ددواا الددث يددتم   الت( ANTENNA)عدد  اهلوائيدداا العا يددة مددال م فدد  الق ددواا الددث يددتم اسددتقبا  بسهددا 
وإذا ضنمال  . ف مياال ضس يلها (AVاستقبا  بسها ع  األطبا  اهلوائية وأجهاو ايبستقبا  مال م ف  الصوا والصو و )

( ا دا د فديماال اسدتيدام  لتسد يا مجيدا مدايعر  علد  التلفدا   وا ،يدو  لسدتيداى جهدا  AVالتلفا  ال كش م فد  )
(Vedio Capture ) ويتم ضوصيل  لحلاسوبشب  إصبا ال اكرو يوهو   (  ع  م فدUSB ) هاسدويب بدرانم     مدا وجدو

عددداى وهدددو مدددال م ت ددداا    يت سدددش إ مدددال شدددركة الددد كش ( L55E5700UDS) هددد ا امل فددد    ضلفدددا تدددوفر وي للتسددد يا  
 .ى 2115
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ه دددراا  لتقدداط الصددوا الصدددا   مددال التلفددا  وإا كاندد   ،دددا  و علدد  ا السددماعاا غدد  السددلاية
الدددددتحام   هدددد   السدددددماعاا  ومياددددال.  (115)ذلددددك التلفدددددا  أخددددرى غدددد  احل دددددرو الددددث يوجدددددد فيهددددا

 . (112)لستيداى ضطبيقاا أنت تها ضلك الشركاا يتم ضسبيتها   األجهاو ال كية
 يتصا التلفا  ال كش للسماعاا ا ا جية إبهدى طريقت و 
(   أو خمددرد Optical Digital Audioالطريقددة السددلاية عدد  خمددرد الصددوا الر،مددش النددوئش ) -1

(ARC وهو أهد )(  م افHDMI  التلفا   ). 
 . (Wi Fiع  البلوضوث أو شباة ) الطريقة غ  السلاية -2

   أمو  عدو أمهها  ضنييم الصوا خاصية  ومياال ايبستفا و مال
 لوسدددائ املفدداا ضنددييم األصددواا الصددا  و مددال األجهدداو ال كيددة ا مولددة أ  ددا  ضشددبيا  -أ 

عال طري  و   ضعيفة األ ا   األجهاو اعاا ضلك ألا  ف فيها مسا القرآا الار  أو الد و  العلمية
مددا   ضلددك امللفدداا بصددوا مرضفددا عددايل اجلددو و ايبسددتما  إىل  وظددائف العددر  سددابقة الدد كر مياددال

التحام   ه م الصدوا عدال طريد  وهددو الدتحام   ويسدتوأ   ذلدك امللفداا املياندة   اجلهدا  
الدد أ ،ددد ضاددوا ذاكرضدد  امليددة  وا ض ايلهددا   اجلهددا  أو الددث يددتم ضشددبيلها عدد  الشددباة الع  الدد كش 
يبضتسا للملفاا امل اَّلة فيتم بسهدا علد  التلفدا  مب در  ضشدبيلها   اجلهدا  مث الندب  علد     حمدو و 
 .البت 

الصددبرى الددث ضقدداى   الدداواد  هفدد اال  ددامل أو هفدد ا احلفدد ا امل اليددة مسددا  إهيدا  -ب 
  ش يبىن عال استئ ا   اعاا منيماا للصوا .البيوا   أأ أا التلفا  ال ك

العامليددة   وميا دد  كدد لك الشددباة احانيددة    حلفددا ايبسددتفا و مددال األانشدديدمياددال لصدداهب او 
يصدددمموا أانشددديد احلفددد ا وفقدددا  ال ا ةفددد  الددد ي إعددددا  أانشددديد خاصدددة حبسدددب  غبتددد  عدددال طريددد 

يرو  جدوا ألنشدطتهم ضلك األانشيد   وهم لرغباا  لئ هم ومال ذلك إ خا  اسم الاود أو الاوج    
  اونشددا ية الددث ،ددد ضبددايل   ر  اسددتئ ا  الف دد يددة عددال هدد ا غ   و  .عدد  موا،ددا التواصددا ايبجتمدداعش 

 
 (SRS-x7)و( SRS-X9 )و (SRS-X99)و( SRS-X88) مجلة مال السماعاا غ  السلاية م ها  سو  أنت   شركة   (115)

  اعدددااسامسدددون  وأنت ددد  شدددركة   ( Music Flow LG) حتمدددا اسدددم  اعددداا يبسددلايةإ  جدددش وأنت دد  شدددركة   
بشدالها البينداوأ الد أ   اعاا سامسون متياا و .  (Samsung Multiroom Audio-System)يبسلاية حتما اسم 

ل  مقبحل علوأ حلما السماعة ولتعليقها   سقف البرفة   وم ها مايوضدا   وبعنها صوا عل  شاا  ائرو يبت األ
  مددددى ضوافقهدددا مدددا التلفدددا اا ال كيدددة و هددد   السدددماعاا  وميادددال الرجدددو  إىل خصدددائا .علدد  هامدددا    دددش األ جدددا 

 .للتفصيا   ه ا  اة العاملية إذ يبيتسا املقاىمظاهنا   الشب
بددر،م جوجددا و  مت ددر ( 1.9.72)بددر،م أبدا  ( وهددو   مت ددرMusic Flow Playerتطبيدد  )الشددركة إىل جددش أنت د    (112)

 .( 5.4.1جوجا )و  مت ر ( 5.4.1)بر،م  أبا وهو   مت ر( SongPalتطبي  )الشركة سو  أنت   و  .( 1.9.29)
و  مت دددر ( 4111)بدددر،م أبدددا  وهدددو   مت دددر (Wireless Audio-Multiroomتطبيددد  )أنت ددد  شدددركة سامسدددون  الو 

 .( 4.1.23)بر،م جوجا 

http://www.sony-mea.com/product/srs-x99?site=hp_ar_ME_i
http://www.sony-mea.com/product/srs-x99?site=hp_ar_ME_i
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 هداأفرا    فند   عدال  خدرأهياان  يد  صاهب احلفا   املوعد ال أ ير  صعوبة ه اها  ما  أجر ا
 .  ر  ختف  عل  كا مال ضعاما ما ضلك الف  الث يب  احلنو    وماسوى ذلك مال السلبياا 

ا ضلك األانشيد   إصبا للد اكرو   أو   جهدا  ذكدش   ويدتم بسهدا علد  التلفدا  إبهددى وختاَّ 
  الطر  سالفة ال كر .

 
 واالطالع على حمتوايهتاالذكية يف أجهزهتم األبناء مايشاهده صغار متابعة  -سابعاً 
ة عد  ضق يديبسدلايا    وذلدك علد  أجهدا م ال كيدة الصبا  متابعة مايشاهد أب ات   لةبمياال 

ا ضلدددك  وأمدددا ايبطددد   علددد     التلفدددا  الددد كش   أو العدددر  غددد  السدددلاش نسدددخ الشاشدددة  حمتدددًو
ضفعيددددا   و  واسدددديب اللوهيددددةضفعيددددا خاصددددية األجهدددداو احدددداو و   اجلددددوايبا واحل  تطلددددب في األجهدددداو

 .  كما سب  بيان   احلواسيب الشيصية   خاصية  ف  الوسائ 
نط ،دا  مددال املسدؤولية الددث ف  لهددا مبوجدب ،ددو  هللا ضعدداىل   واجدب شددرعش علدد  األب ا املتابعددة وهد  

،ددو  نبيدد  صددل  هللا عليدد    و  (117)( هددا ال ددا  واحل ددا و)ًأيهددا الدد يال آم ددوا ،ددوا أنفسددام وأهلدديام ان ا  و،و 
عددال  مسددؤو   وهددو    الدد أ علدد  ال ددا   ا   فدداألم عددال  عيتدد  مسددؤو   وكلاددم  أيب كلاددم  ا ) وسددلم  
  وهددش    واملددرأو  اعيددة علدد  بيدد  بعلهددا وولددد  عدد هم مسددؤو   وهددو    والرجددا  ا  علدد  أهددا بيتدد   عيتدد 
عددال  مسددؤو   وكلاددم    أيب فالاددم  ا  ع دد  مسددؤو   والعبددد  ا  علدد  مددا  سدديد  وهددو  ة عدد هممسددؤول
 .  (118)( عيت 

يبأيذا واملت اهدداا  وا ضدداب    و  ا   يددة  وا علدد  ايبسددةاهااة  أب ددكمددا أا األب العا،ددا يبيددو 
هلم للسهر خا د امل ا   وا ضرو و   وكما أند  حيدر  علد  معرفدة أصدد،ائهم وجلسدائهم ومدال لدالطوا   
وكما أن  يتابعهم   انتظدامهم   مدا سدهم   فاد لك جيدب عليد  متدابعتهم   اسدتيدامهم هلد   التق يداا 

ألهندددا ضفدددتأ هلدددم أبدددوال  للتعدددرف علددد  ف تدددابعتهم   اسدددتيداى هددد   األجهددداو أوىل وآكدددد احلديسدددة بدددا إا م
 اآلخريال   العامل كل  طاملا أا ايبضصا  للشباة العاملية متامل ع  ه   األجهاو .

التفددري        مددال   هدد ا الواجددب أو،ددا الاسدد  مددال أب ددا  املسددلم  فيمددا يبحتمددد عقبددا إا التقصدد 
فظهددر مددال أب ددا  املسددلم  مددال يتبددىن األفاددا  العلمانيددة الددث ض ددا أ بفصددا    هددافيالبلددو أو  أهادداى الددديال

و  املقابددا ظهددر مددال يتبددىن فاددر ا ددوا د األولدد    الددديال عددال شددؤوا احليدداو حتدد  شددعا  احلريددة الشيصددية 
ف وال هددش عددال واألمددر لملعددرو ويسددتحا الدددما  واألمددوا  املعصددومة حتدد  شددعا  اجلهددا    سددبيا هللا ضعدداىل 

هنددو  ،ددوأ ونشدداط مت ددد    الشددباة مددال  عدداو الشددهواا والشددبهاا وأصددبأ لادد  الفددريق    امل اددر   
 .مال سو و التحر   2اآلية    (117)
  بددددر،م  3/1459سددددلم   . صددددحيأ م 853بددددر،م    1/314   صددددحيأ البيددددا أمتفدددد  عليدددد    واللفددددظ ملسددددلم      (118)

1829 . 
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 هيدددت ضندددعف  ،ابدددة األجهددداو الر يدددة بدددا ضتعددد   أهيددداان   وخباصدددة موا،دددا التواصدددا ايبجتمددداعش العامليدددة   
ذاا اليمدد  وذاا  -إيب مددال  هددم هللا  -وأصددبح  هدد   الشددهواا والشددبهاا ضتيطددف أب ددا  املسددلم  

  وبدددد ا ب دددا   يبأ واا فيهددداو  هددددى اومعددد أ واا   أيددددأ أعددددا  األمدددة  وجعلددد  مددد هم الشدددما    
 . طا،ا م و،د ا م فيما يبخ  في  

 ي ببش الت ب  إليها   ه ا الباب   أمو  مهمةوهاه ا 
 
ا أأ حمدددةف مدددال هددداو إذ إبماددداليسددد  الوسددديلة الوهيددددو لندددب  اسدددتيداى هددد   األجاملتابعدددة  -1
تدد ك  األب ددا  ب فاملتابعددة ي ببددش أا ضقددةا  حبيددت يبضظهددر   التلفددا  الدد كش  حمتًو دداها إخفددا  يممسددتيد

أا هد   األجهداو ال كيدة وضق يا دا املتطدو و هدش   وض بديههم إىل ضعاىل هلم  وإشعا هم مبرا،بت   ضعاىل  لو
ًأيهدددا الددد يال آم دددوا )  و،دددد ،دددا  هللا ضعددداىل والعلدددال   وخشددديتهم و ضعددداىل   السدددر   اختبدددا  وميددداهنم 

ليبلونام هللا بشش  مال الصيد ض ال  أيديام و ماهام لديعلم هللا مدال لافد  للبيدب فمدال اعتددى بعدد ذلدك 
يتما دددوا مدددال و    أنددد  ضعددداىل يبتلددديهم للصددديد يبشددداهم    هددداهلم   واملعدددىن   (119)( فلددد  عددد اب ألددديم

  وكدد لك  (111)ليظهددر طاعددة مددال يطيددا مدد هم   سددر  وجهددر  ف وجهددرا   أخدد   لأليدددأ والرمددامل سددرا  
 . ومشاهدو الصو  ا رمة ه   األجهاو ال كية أصبح  ضيسر الدخو  إىل املوا،ا السيئة  

لملتابعددة هي ددا  مددال  مدددا  السدداعة وإحددا ياتفددش األب يبيلدداى أا ضاددوا هدد   املتابعددة  ائمددة علدد  -2
 .ا   ايبستعانة ببعحل الراشديال   امل ا  للقياى هب ا الواجب   وميالامال حبسب أو،اا فراغ  

 إ، ا  األب ا  أبا ه ا اوجرا  ملصلحتهم وليس مال لب سو  الظال هبم . -3
أو غرفدة نومدد  لدئ  يقطددا    ماتددب األبيوضدا ا خدا  هبددضلفددا   بشدرا ميادال أا ضدتم املتابعددة  -4

 ايبخنفددا  املسددتمر   املشددة    وممددا يسدداعد علدد  ذلددك تفا و مددال التلفددا  الدد كشعلدد  أفددرا  أسددرض  ايبسدد
 . أسعا  التلفا اا ال كية 

أا كدف   اسدتيداى جهدا   يسش  ايببال أاأو غلب عل  ظ   ضتأكد ه   املتابعة إذا  ب  لةب  -5
  أو حيداو  إىل جهدا    يبدأ ا ضباك  هي ما ي ظر أهد أفرا  األسروحير  عل  استيدام    خلواض    أو 

أصد،ا  ه ا الولد أو أ،ا ب  أن  ي ظر إىل كد ا السقاا مال أو ل   أهد خفا  شاشة اجلها  عمال هول    إ
هرمدداا اب دد  مددال جهددا   احلالددة   هدد   ومياددال لددةب    مددال األ ددا  املشددبوهةوكدد ا أو يتددابا فدد ان  أو ف نددة 

األفعدا  السديئة د أل  أيبيعدو  إىل ضلدك إذا أحل ايببدال علد  اسدتعا و جهدا   ووعدو   ال كش ضعايرا  و  يبدا  لد  
أو أهددد  سددتطيا معدد  األبيالدد أ و،دد  الإليدد  ضق دد  اسددتيدام     اجلهددا  ويشددةط وعددا أا  ب  فلددة

 
 . مال سو و املائدو 94اآلية   (119)
 . 2/99  ابال كس  ضفس  القرآا العظيم     (111)



41 

 

كمدا   عد  ضق يدة نسدخ الشاشدة   أو العدر  غد  السدلاشمايشداهد  هد ا ايببدال  متابعدةالراشديال   بيت  
 .سب  بيان  
 

 التلفاز الذكي فيدة يففنية املاخلصائص ال إشغال األبناء ابستكشاف - اثمناً 
د اهتمدامهم   اسدتيداى األجهداو ال كيدة م صدب  اَّ إا مدال امل هدظ علد  أب دا  املسدلم  أا ج 

ما أا ماضعرض  مال ملفاا الوسائ    تابعة وسائا التواصا ايبجتماعش و وم  عل  مما سة األلعاب 
هدد   استاشدداف   و ا الف يددة املفيدددو الاسدد  ممددا جيهلدد  هددؤيب  األب ددا  مددال ا صددائ   هدد   األجهدداو
هدوا نوهدا  ا  مد همهوأ كسد  ضسدت،دد العمليدة الدث املهدا اا مال  ا صائا يعدأ  املفيدد أا ومدال   إذا وج  

  مال أجا    ض مية ه   املها اايش ا األب أب ا   عل
  هيددددت أا اكتشدددداف ر املبددددامل وصددددرف طددددا،تهم   هدددد ا األمدددد  ايبسددددتفا و مددددال أو،ددددا م  -1
يتطلب إجدرا  العديدد مدال الت دا ب   الدث  -كما ضب  للباهت   -العر    ه   األجهاو  وظائف

 ضستبر  الاس  مال األو،اا .
ية أو الصددديفية نشدددر هددد   املعلومددداا بددد  أ،دددراهنم   وايبسدددتفا و م هدددا   م اشدددطهم املد سددد -2

انا الو ،يدددة   ومقددداى جهدددا  العدددر    اللددد يال ياسدددر هيدددت يقدددوى التلفدددا  الددد كش مقددداى لوهدددة اوعددد 
  استيدامهما   ه   امل اش  . 

 .  لاسب الر     مستقبا األًىهلم  أبوابفتأ  -3
للدخو  إىل املوا،ا أساتوا استيداى التلفا  ال كش  إذا يبهظ األب أا بعحل أها بيت لاال و 

 اصدة للق دواا الفندائية السديئة الدث يبمتيدا بد  أو ضشدبيا التطبيقداا االسيئة   الشباة العامليدة   
مدال خد   نظداى التشدبيا   ويتم ه ا احلظدر للشباة  فا هظر اضصا  التل  يما فالبت والسم    

 لضبا  ا طوض  التاليت    ا مو  املرضب  للشباة امل الية أو   احلاسوب املاتد وندو  
  ع  احلاسوبالشباة   الدخو  إىل صفحة إعدا اا موج    -1

  وكتابدة الع دواا ا دا  بصدفحة  التصدفأأهدد بدرام  ويتم ذلك ليبضصا  للشباة   مث فتأ 
دد النددب  علدد  اسددمو لدددخو  إىل مستاشددف وندددو  لأو اوعدددا اا    الدد أ يظهددر   الب يددة   املوج  

لمدددة املدددرو  وك يطالدددب إب خدددا  اسدددم املسدددتيدى ظهدددر مربددداكددد  احلدددالت  ي   . و  األساسدددية للشدددباة
دد ا اصدد   -هدداا الشددبااا هلددا اسددم مسددتيدى وكلمددة مددرو  موهددداا ومعظددم موج      الشددباة .مبوج  
د علد  واجهدة  املوج   و،د يدوَّانا ما ع واا صفحة  -( user( أو )admenمسا )  ا لفيدة أو علد  املوج  

د  هصدر الدتحام   إذا  غدب  رب األسرو ضبي  كلمدة املدرو  ل الص دو  ال أ حيوي  . ومياال  املوج  
 .عال طريق  
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ا دددا  للتلفدددا     (111)( MACوهددد ا يتطلدددب معرفدددة الع دددواا الشدددباش )  هظدددر ايبضصدددا  -2
 . (112)ختتلف مال موج  آلخرويتم احلظر لضبا  خطواا 

ددد وميادددال معرفدددة ع دددواا صدددفحة   دددديال   وخطدددواا  املوج     واسدددم املسدددتيدى وكلمدددة املدددرو  املوهَّ
او للشددددباة   عددددال طريدددد  حمددددر  البحددددت جوجددددا أو ايبضصددددا  مبدددداو  ا دمددددة هظددددر اضصددددا  األجهدددد

 الشباية .
دد   ولا دد  لددال فقدد    الشددباة امل اليددة وي ببددش الت بدد  إىل أا هدد ا اوجددرا  سدديحظر اضصددا  التلفددا  مبوج  

  أو عددال طريدد  ضفعيددا هدداا أخددرى مسددا مدداأ فدداأ املت قددا موج   لشددباة العامليددة لسددتيداى حيظددر اضصددال  ل
للددخو  إىل يبا مبقدو  األب كشف هد   ايبضصداو  .   أأ جها  ذكش مرضب  للشباةطة ايبضصا  نق

  وإذا  التلفدا  هبدا ضبداط فيهدا أ دا  آخدر شدبااا مت ا وضظهدر  التلفدا    إعدا اا الشباة غ  السدلاية 
 . شباة أخرى أى شبااا أخرى غ  الشباة امل الية فْليعلم أا بعحل أها بيت  ،د  ب  التلفا  ب

 
 التلفاز الذكي وسيلة إيضاح يف احملاضرات والدروس العلمية -اتسعاً 

ومل املتاهدة   ماداا وجدو   استيدى ال د صل  هللا علي  وسلم الوسائا التعليميدة اوينداهية 
   ضب  ه ا األمرالث األها يت مال فيما يلش مجلة و    ياال ياتفش للقو  فق 

   خطددا    سددو  هللا صددل  هللا عليدد  وسددلم خدد َّ املسددتقيم وأندد  واهددد     بيدداا هقيقددة الصددراط 
   هدد   السددبا)     مث ،ددا    ومشالدد  عددال ميي دد  خدد َّ مث   ( هدد ا سددبيا هللا مسددتقيما)،ددا      مث بيددد 

مث ،درأ  )وأا هد ا صدراطش مسدتقيما فداضبعو  ويب ضتبعدوا  ( عليد  شديطاا يددعو إليد سدبيا إيب ليس م هدا
 . (113)السبا(

 
(111  )(Machine Address   هددو ع ددواا فريددد لددتا أبأ جهددا  يددرضب  أبأ شددباة ويبمياددال أا يتاددر  جلهددا يال   العددامل )

هدددرف  أو   (   ويتدددألف كدددا مقطدددا مدددال C1:09:E6:C4:10:08ويتادددوا هددد ا الع دددواا مدددال سدددتة مقددداطا علددد  الددد م  )
  التلفددا  ( MACع ددواا )أى كبد ا  . ومياددال معرفددة حبالدة احلددرف اوجنليدداأ صددب ا  كدداا  هددرف   ويبيتددأ ر ،مد  أو  ،ددم و 

 و،دد ياددوا هد ا الع ددواا مدددوان    للددخو  إىل إعدددا اا التلفدا  مث هالددة الشددباة   وذلددك للشددباة   بعددد اضصدالالد كش 
 . خر يبسلاش ومايهم ا هو السا ما  أهدمها سلاش واآل ببش م هظة أا للتلفا  ال كش ع وا وي خلف التلفا  . 

دد(  112) (   فدد ا احلظددر يددتم www.zhone.com( مددال شددركة )ZNID24xx-Router  شددبات  )حبسددب اسددتيداى الباهددت ملوج  
ا فيظهدر مسدتطيا يددوَّ (   Add(   مث )Denyواختيا  )( MAC Filter( مث )Wireliss( مث )configrationضبويب ) مال

اضبدا  نفدس يدتم . وع د الرغبة   إعا و التلفا  ل ضصدا   (Apply/Save)   النب  عل  للتلفا    مث  (MAC)في   ،م 
( ويعدو  Remove( ويظهر أسفا الصفحة  ،م ما  للتلفا  وأمام  ننا صأ مث )MAC Filterا طواا للوصو  إىل )

لصددددفحة ومياددددال ضبيدددد  اسددددم املسددددتيدى وكلمددددة املددددرو   .ة األجهدددداو املسددددمومل هلددددا ليبضصددددا  فددددا  بعددددد ذلددددك إىل ،ائمددددالتل
 ( .Access Control( مث )Systemمال ضبويب )اوعدا اا 

ال ا ققدوا   وهسَّد 4437بدر،م    7/432أفدد بدال ه بدا اوماى مس د واحلديت    .مال سو و األنعاى  153اآلية   (113)
واللفددظ  . 2938بددر،م    221/ 2   للحدداكماملسددتد   انظددر و وا  احلدداكم   املسددتد   وصددحح  الدد هد    .   إسدد ا

 ألفد .
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 سدددو  هللا صدددل  هللا عليددد  وسدددلم   األ   أ بعدددة  خددد َّ   بيددداا أفندددا نسدددا  أهدددا اجل دددة   و 
 سدو  هللا صدل  هللا عليد  وسدلم   . فقدا  ،الوا  هللا و سول  أعلم (؟ أضد وا ما ه ا)  ،ا    خطوط

  وآسددية  ا  ومددر  ب دد  عمددرا   وفاطمددة ب دد  حممددد أفنددا نسددا  أهددا اجل ددة خدجيددة ب دد  خويلددد)
 . (114)(ااهم امرأو فرعواب   م

   وخطدا   مربعدا   خطدا  ال دد صدل  هللا عليد  وسدلم  خد َّ    بياا هقيقة اونساا وأجلد  وأملد و  
مددال ا دد   خا جددا     وخطددا   إىل جانددب ا دد  الدد أ وسدد  ا دد  املربددا   وخطوطددا   وسد  ا دد  املربددا

   ه ا اونساا ا د  األوسد  )      ،ا   هللا و سول  أعلم ،الوا (أضد وا ما ه ا؟)     فقا  املربا
  أصداب     فد ا أخطدأ  هد ا مال كا مااا -أو ض هس   -وه   ا طوط إىل ج ب  األعرا  ض هش  

 . (115)(   وا   ا ا د األما   وا   املربا األجا ا ي  ه ا
ىل ج بد    مث غدر  إ ال د صدل  هللا عليد  وسدلم بد  يديد  غدر ار  غ   و  بياا ه   احلقيقة أينا  

  ،ددا      هللا و سددول  أعلددم ،ددالوا (؟ هددا ضددد وا مددا هدد ا)  مث ،ددا      مث غددر  السالددت فأبعددد  آخددر
 . (112)(  األما واألجا لتل    وا ذلكيتعاط    وه ا أمل     وه ا أجل  ه ا اونساا)

ً  ميتددا  جدددْ  صددل  هللا عليدد  وسددلم و  بيدداا هقيقددة الدددنيا وهواهنددا علدد  هللا ضعدداىل ض دداو  ال ددد
أيام حيب أا هد ا )  فأخ  أبذن  وال ا  هول    السو  فسأهلم   -أأ ،ص مها  -األذن   أسكَّ 

   ،دالوا ( ؟ أحتبدوا أند  لادم)    ؟ ،دا    وما نص ا بد    ما نب أن  ل ا بشش  فقالوا ( ؟ ل  بد هم
فدوهللا للددنيا أهدوا )     ؟ فقدا   فايدف وهدو ميد    ألند  أسدك فيد    كداا عيبدا   وهللا لو كاا هيدا  

 . (117)(   مال ه ا عليام عل  هللا
 صبع  الشدريفة أو العصدا الدث   يدد ل د صل  هللا علي  وسلم استيدى أويتنأ مما ضقدى أا ا

غر هدا علد  و  واسدتيدى كد لك األعدوا  الس  دة  واستيدى الرما ال أ ب  يدي  لرسم ضلك ا طوط 
با مل يدر ال دد صدل  هللا عليد  وسدلم أبسدا      يب م   وأمل  بعيد مسافاا خمتلفة فأجا اونساا ،ر 

أ ميدد  ليبدد  ألصددحاب  هقيقددة ،ددد يبفددا ع هددا اونسدداا أيب وهددش هددواا الدددنيا أا أيخدد  أبذا جدددْ 
  عل  هللا ضعاىل .

 . احلديتصحأ ا ققوا إس ا  و    2911بر،م    5/77أفد بال ه با اوماى مس د   (114)
   2/1414 سدد ال ابددال ماجددة . 2154بددر،م    2359 /5 صددحيأ البيددا أ وا  البيددا أ وابددال ماجددة واللفددظ لدد  .   (115)

( أصداب  ل  مال مر  وشبا وآخرها املدوا . )أخطدأ ( مل يصدب  . )هنشد ( اآلفاا الث ضعر  )األعرا  . 4231 بر،م
 و سم ابال ه ر مخس صو  ضقريبية للشاا ال أ     ال د صل  هللا علي  وسلم . وال ه  أخ  الشش  مبقدى األس اا

 . 11/237فتأ البا أ انظر   
مسد د اومداى أفدد بدال . غر   ال دد صدل  هللا عليد  وسدلم  أ أا البر  عو ٌ و جَّ  وا  أفد   املس د   وصحَّح  األلبا   (112)

   7/1225 سلسلة األها يت الصحيحةانظر .  جيد  إس ا   ا ققوا  ،ا و    11132  بر،م  17/212   ه با
 ألما .ومعىن لتل     أا األجا جيت ب   وا ا . 3428 بر،م

 . 2957 بر،م 4/2272صحيأ مسلم   (117)
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  وضسبيد  املعلومدداا ش ض شدي  هددوا  املتلق  دإا اسدتيداى الوسدائا اوينداهية لدد   و  مهدم   
 ذه دد    مبقدددا  أكدد  مددال هددر  الادد ى   ومياددال ضوظيددف التلفددا  الدد كش   هدد ا البددر  واألفاددا   

 طريقت   ب
امليانددة مددال الصددو  أو مقدداطا الفيددديو القصدد و   عددر  بعددحل املقدداطا املسددموعة أو املرئيددة  -أ

أو هدددد    الشددددباة الدوليددددة   جهددددا  الداعيددددة الدددد كش  و  واهدددددو مددددال وسددددائا التيددددايال املت قلددددة أ
  . العر  الساب  ذكرها إبهدى طر 

ميادددال ايبسدددتفا و مدددال خدمدددة عدددر  الشدددرائأ الدددث يقددددمها مو،دددا فيمدددا لدددا عدددر  الصدددو  و 
يوضيددوب هيددت يعددد الداعيددة مايريددد عرضدد  مددال الصددو  علدد  هيئددة شددرائأ   ويددتحام   املدددو الام يددة 

 مراعاو مايلش  وي ببش    (118)لتبي ها
يبيتدددددامل ألأ مسدددددتيدى  أأبصددددداهب احلسددددداب  إعدددددا  عدددددر  الشدددددرائأ ليادددددوا خاصددددا   -1

ض    . املصاهبة لعر  امللفاا   املو،ا مال اوع انا يتم التيلاوهب ا    اوط   عل  حمتًو
ضعددر  هددو  شاشددة ،ددد ضفعيددا خاصددية مددا  الشاشددة للسدد مة مددال املقدداطا السدديئة الددث  -2

  العر  املصبرو .
وب لسددددتيداى هسدددداب  الشيصددددش   في ببددددش إذا  خددددا الداعيددددة إىل ، اضدددد    مو،ددددا يوضيدددد -3
لة   لددئ  ضبقدد  معلومدداا الدددخو  مسدد َّ ف ا ددرود مددال احلسدداب بعددد ايبنتهددا  مددال العددر  ضسدد يا 

 التلفا    و،د يسا  استيدامها .
الوسدددائ  املياندددة   يوضيدددوب   بسهدددا مدددال اجلهدددا  الددد كش   وهبددد ا يسدددتب   ع دددد عدددر واألوىل 
سددددوى صددددو  العددددر  علدددد  الشاشددددة ويبيظهدددر      التلفددددا  ب إ خددددا  معلومدددداا هسددددا الداعيدددة عددددال

 ويب اوع انا . ويبضظهر امل اظر اجلانبية
    الث مياال عرضها   التلفا  ال كش الصو  مالو 

الددث يقدددمها مو،ددا اوسدد ى التددابا لددو ا و الشددؤوا اوسدد مية لململاددة ضددمال اجلبرافيددة ا ددرائ  
  موسوعة الس و ال بوية .

لسدتيداى أهدد   أو الدث يصدممها الداعيدة  الشدباةاملتاهة عد   (119)ال ه يةا رائ  م ها   و 
 
 و،دددداالداعيددددة   امللدددددخو  إىل ، دددداو ل  وذلددددك لسددددتيداى احلاسددددوب يوضيددددوب   مو،ددددا مياددددال إعدددددا  عددددر  شددددرائأ   (118)

فتفددتأ صددفحة   مث النددب  علد   مددا التحميددا   أعلد  الصددفحة وهدو سددهم مت دد  ألعلد    جدش ميددا  لسدتيداى بريددد
 .   ومال مث اضبا  ا طواا الث ي كرها املو،اعر  شرائأ للصو  اختيا  جديدو يتم مال خ هلا 

 سدم ختطيطدش مبسد  لتليديا وضبسدي  املفداهيم املتعلقدة بعلدم مدا   ويتدوفر الاسد  مدال ( Mind Map)ا ا طة ال ه ية   (119)
و،دد ضندمال  البحدت جوجدا .ه   ا رائ  املتعلقة للعلوى الشرعية   الشباة   ومياال الوصدو  إليهدا لسدتيداى حمدر  

ال ه يدة ا درائ   ،دد ضسدم و  . خدرائ  ختدتا بشدرمل العقيددو الواسدطية وأخدرى ختدتا بعلدم الفدرائحل مو،ا أ شديف مجلدة
 .أو خرائ  املفاهيم املعرفية أو العقلية  رائ  ل
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 برام  حترير الصو  .
للتلفدا  الد كش لسدتيداى ضق يدة نسدخ الشاشدة   مث  (121)اجلها  اللوهش ذأ القلم ب   -ب 

ا   سم األشاا  التوضيحية البسديطة للقلدم امليصدا علد  شاشدة اجلهدا  فتظهدر علد  شاشدة التلفد
 ويؤ أ التلفا  ه ا  و  السبو و .مباشرو   
 

 املسجد وسيلة تذكريية يفلوحة إعالانت و التلفاز الذكي  -عاشراً 
مياددال للتلفددا  الدد كش أا يصددبأ بدددي   لإلعدد انا الو ،يددة التقليديددة   الددث ،ددد ضوضددا بطريقددة 

عهدا   و مبددا ضتعد   إ التهددا   مدداخا املسدداجد   و مبدا كاندد  يبصدقة ضبقدد  آاث هدا بعددد نا عشدوائية ضشددو   
إيب مبشقة إذا ألصدق  علد  أسدطأ ملسدا  كالرخداى مدس     و،دد يبقد  اوعد ا هي دا  مدال الدامال هد  

  إذا كددداا خاصدددا  مبحاضدددرو أو  و و علميدددة أو ماشددداب  ذلدددك   كمدددا أا اسدددتيداى و،تدددبعدددد انقندددا  
  وع انا .التلفا  هل ا البر  في  ضوف  لةموا  املب ولة   طباعة ضلك ا

املااضدب التعاونيدة للددعوو  ويرى الباهت أا أوىل اجلهاا لوشراف عل  هد   التلفدا اا هدش
وضوعية اجلالياا التابعة لو ا و الشؤوا اوس مية   فه   املااضب م تشرو   أنا  اململاة وهلا فدرو  

  ويادوا  و   تابعدة لد   وميادال أا يتدوىل كدا فدر  مسداجد األهيدا  الحبسدب أهيائهدا   كدا مدي دة 
املاتددب التعدداو  ضاويددد املسدداجد هبدد   التلفددا اا   والصددو  الددث ضعددر  عليهددا   والت سددي  مددا أئمددة 

  .   وضد يب عاما املس د عل  ضشبيلها املساجد هب ا ا صو 
  ال أ يوضا   املس د وي ببش مراعاو األمو  التالية   التلفا  

عل    ماداا مرضفدا سدي ف ألند بوصدة  41عدال  يقدا ه مد   حبيدت يبالتلفدا  ه م  ك   -1
،ددد الصددو  املعروضددة ممددا يؤكددد علدد  أمهيددة ه ددم التلفددا  أا بعددحل و .  فايددة لدد  مددال العبددت أو السددر،ة

 مال ،را  ا . عبا اا ي ببش أا ضظهر حب م كب  ليتماال عامة  وا  املس د ضتنمال
لدددئ  ضشدددبلهم ف لب ا دددرود  مدددال خلدددف املصدددل  و،ريبدددا    ماددداا مرضفدددا التلفدددا   علددد ي -2

 أ  ا  ص  م .معروضاض  
  ع دد احلاجدة  (121)ايبستفا و مال ال ظاى املنا  للسر،ة املتوفر   بعحل التلفا اا ال كيدة -3

 
-Note 3New SM) اجلدوال  و،دد اسدتيدى الباهدت م هدا     مال ه   األجهاو سلسلة نوا الث أنت تها سامسون   (121)

N7505(و  )Note 5 SM-N920C )   اللوهشاحلاسوب و (Note Pro SM-P905 ). 
( هدد ا ال ددو  مددال األ،فددا  حلمايددة األجهدداو ال كيددة مددال السددر،ة    www.kensington.comأنت دد  شددركة ك سدد  توا )  (121)

  حبيدت يبميادال ناعد  م د  إيب  بشش  اثب  - مال فتحة صب و خمصصة -وفارو عما ه   األ،فا   ب  اجلها  ال كش 
لحلصددو  علددد  مفتدددامل القفدددا   وهدددو سلسدددلة مدددال األ ،ددداى أو مفتددامل مدددا أ يشدددب  مفددداضيأ أ،فدددا  األبدددواب   ولدددو هددداو  
شدديا نددا  اجلهددا  للقددوو فلددال يددتماال إيب إبهددداث ضلفيدداا   اجلهددا  حتددو   وا ايبنتفددا  بدد  كمددا  ايبنتفددا  . و،ددد 

 يب ا مولة ل   ذأ بد  وضوسا استيدامها اآلا لتشما التلفا اا ال كية . استيدم  ه   األ،فا  ما احلواس
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 .ل لك 
لسدددتيداى ضق يدددة عدددر  الصدددو     يدددؤ أ التلفدددا  الددد كش  و  لوهدددة اوعددد انا   املسددد دو 

 التلفا  ال كش .    ( USB  م ف  ) ي سبَّ با ال اكرو مث ا ه   الصو    إصوختاَّ التلفا    
 وأهم مامياال عرض  مايلش  

األمو  الشرعية النرو ية الث يبيسا املسلم جهلها ف كاألهااى املتعلقة للتوهيد ونوا،ند   -أ
ا األخدددد   اوسدددد مية   التعامددددا مددددو     واألهادددداى الفقهيددددة النددددرو ية املتعلقددددة أب كدددداا اوسدددد ى  

والتدد ك  لألعمددا  الصدداحلة الددث ختددتا بددبعحل مواسددم ا دد اا     واأل هدداى   واجلدد اا الوالددديال   
األهاددداى و هيددداو املسدددلم   مسدددا شدددهر  منددداا   وعشدددر ذأ احل دددة   ويدددوى عاشدددو ا  وغددد  ذلدددك . 

 واوسددراف    مددال يصددلش خلفهددا  ،ددد ضددؤذأ  الددث كراسددش املسدد       ومددال ذلددك املتعلقددة لملسدداجد 
وأذكا  مابعد الصلواا   وصفة صد و اجل دا و وأهاامهدا وأذكا هدا   املسداجد  .املا  أ  ا  الوضو  

 . أماى املصلش ةو  وال هش عال الص و ب  السوا أ   واختاذ السأ  الث يصل  فيها عل  اجل ائا
اكال أو   أمددد  الدددد و  العلميدددة وا اضدددراا الدددث ضقددداى  اخدددا املسددد د اوعددد ا عدددال  -ب 

 .  اخا املدي ة أخرى 
التعريدددددف حبلقدددددة التحفددددديظ   املسددددد د إا وجددددددا   وإعددددد ا أ دددددا  ط هبدددددا احلفدددددا   -د 

لملؤسسدددداا الدعويددددة واجلمعيدددداا ا  يددددة   والفدددائايال   املسددددابقاا واملسددددالي  . وكدددد لك التعريدددف 
ومجعيدداا حتفدديظ   ليدداا امل طقددة الددث يقددا فيهددا املسدد د مسددا املااضددب التعاونيددة للدددعوو وضوعيددة اجلا

بيدددداا أ ،دددداى  علدددد   عمهددددا بشدددد  صددددو  الدددددعم مددددات املصددددل  وهددددإجنا ا ددددا   أهددددم وبيدددداا القددددرآا   
  الب اية .هسال ا 
ها  مال احدايبا الدث ضظهدر إبدداعاا  ضصميم ه   الصو  الث ضعر  عل  شاشة التلفا إا 

ومياددال أا ياددوا    م وحددتمعهم وألمددتهمهلددوضسددير طا،ددا م فيمددا هددو انفددا ومفيددد   أب ددا  املسددلم  
وخباصددة وأا بعددحل بعقددد مسددابقاا ألفنددا ضصددميم   وذلددك    موضددا م افسددة بيدد همتصددميم هدد ا ال

خراجهددا  مبددا كاندد  أبلدد  مددال بعددحل ا طددب وا اضددراا وأعمدد  الصددو  واملشدداهد املددتقال ضصددميمها وإ
للوسدددائا التعليميدددة كمدددا سدددبق  وهددد ا يددددخا حتددد  اسدددتيداى ال دددد صدددل  هللا عليددد  وسدددلم  .   ددد ا  

الدد أ ضددرب  صددل  هللا عليدد  وسددلم مددس   هلددواا الدددنيا علدد  هللا  أ امليدد اوشددا و إليدد    هددديت اجلدددْ 
ليبددد    وغدددر   األعدددوا  فيهدددا ف ضعددداىل   وهدددديت   ددد  صدددل  هللا عليددد  وسدددلم ا طدددوط علددد  األ   

  هقيقة اونساا وأجل  وأمل  .
   الث ضعر    ضلفا  املس د  لتصاميم الدعويةاوأهم ماي ببش مراعاض    
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م الصو و عل  هيئدة ميادال ضشدبيلها   التلفدا    و،دد سدب  أا أشدا  الباهدت إىل أا ضصمَّ  -1
 هدداأبعا   وإىل جانددب هيئددة الصددو و ي ببددش مراعدداو  مياددال ضشددبيلها   مجيددا التلفددا اا( jpgأا هيئددة )

 1921×1181)هددددو ميددددا التلفددددا اا جل اسددددب املاملقددددا  و   وهددددش ضقددددا    احلاسددددوب للباسددددا 
 . (122)باسا(
فمدال اجلالياا غ  العربية    وإذا كاا بعحل  وا  املس د مال ما ،لة الالمااا       ك  -2

وي ببش ايبستفا و مال املااضدب التعاونيدة   هد ا   احلامة أا ضستيدى لبا م   ضصميم ه   الصو 
 األمر .
ا دددب كتابدددة اسدددم املصدددمم أو  ،دددم جوالددد  أو بريدددد  و    ملا دددب عدددر  صدددو  ذواا األ وا  -3

اولادددةو  وماشددداب  ذلدددك ممدددا ألدددف بعدددحل املصدددمم  إ  اجددد  ضدددمال ضصددداميمهم ف ألا هددد ا يددددخا 
ضمال الدعاية الت ا ية الث جيب أا ضصاا ع ها بيوا هللا   ومايسو  ذكر    التصميم اسدم اجلهدة 

 ضب التعاونية للدعوو .ا  ية الث أشرف  علش إصدا   مسا املاا
ضتعلد  أبمدو  مت وعدة مسدا   مجلدة مدال التصداميم الدعويدة  (123)مو،دا الطريد  إىل هللا و،د ضندمال

أمهيدددة غدددحل البصدددر والتحددد ير مدددال و   وبيددداا مااندددة أى املدددؤم   عائشدددة  ضدددش هللا ع هدددا   احل ددداب 
احلددب وعيددد األى واملولددد  التحدد ير مددال األعيددا  البدعيددة مسددا عيدددو إط ،دد    ال ظددر إىل مدداهرى هللا   

  وغددد  ذلدددك ممدددا ميادددال معرفتددد  للرجدددو  إىل املو،دددا   ولادددال معظدددم هددد   ال بدددوأ وعيدددد شدددم ال سددديم 
أأ وميادال ضعدديا أبعدا   واحلواسديب  لل دوايبا  ة   األصاا مصممالتصاميم صب و احل م ف ألهن

و سددها ايبسددتيداى وأييت وهدد  لسددتيداى أأ بددرانم  حمددر  للصددو  مسددا بددرانم  الرسدداى م هددا صددو و 
يدددؤ ر علدددد  ،ددددد وي ببددددش ايبنتبدددا  إىل أا ضابدددد  الصدددو و الصدددب و   مددددها  مدددا نظدددداى التشدددبيا ونددددو  

 بعد ضاب ها .األلواا وضوهها و  جة ألواهنا فلرمبا بدا لهتة 
 

 األماكن العامة التلفازات الذكية يف  بث املواد اإلعالمية املناسبة عرب -حادي عشر 
الف دا      صدايبا ايبنتظدا    هدشالث مياال استيداى التفا اا ال كية فيهدا ال العامة األماك

   ممدراا املددا   واجلامعداااملطداعم و    وكد لك ئر احلاوميدة والب دو اا واملطا اا والدو املستشفياو 
 مددال املددوا حيتدداد   املستشددف   ف فدداملريحل أهددوا  امليدداطب    ضلددك األمدداكالي اسددب مددا مراعدداو ما

وعلددد  سدددبيا   ومايبحيتاجددد  الطالدددب   مد سدددت  وجامعتددد    املطدددا  اوع ميدددة مايبحيتاجددد  املسدددافر 
لسدد ى   ) وإذا مرضدد  فهددو قددو  ا ليددا إبددراهيم عليدد  الصدد و وااملددريحل حيتدداد مددال يدد كر  باملسددا    

 
 الباسا وهدو ،يا  أبعا  الصو و   احلاسوب   وهش أ   مال وهداا ،يا  األبعا  املألوفة مسا الس تيمة .  (122)
(123)  (way2allah.com. ) 
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لعدد د وأا مددا  هدد ا املستشددف  مددال وسددائا ا  وهددد   أا الشددا  هددو هللاف ليسددتيقال  (124)يشددف  (
املشروعة هش أسباب يتي ها املريحل ويتعاما معها حبواس    ولاال ،لبد  معلد  بربد  وخالقد    يرجدو 

الدددب     كدددا هددد   املعدددا  وغ هدددا ي ببدددش إيصددداهلا للمدددريحل بدددا وهددد  للعدددامل     ا  م ددد  الشدددفا  و ْفددد
  مددا  وكسددرو املرضدد  فلرمبددا غفلددوا ع هددا    فددة األعاملستشددف  مددال األطبددا  واملمرضدد  واألخصددائي  

ويبيلداى ومياال حتقي  ه ا مال خ   صدو  ومشداهد ضعدر  عد  التلفدا اا ال كيدة   املستشدفياا   
 .مصحوبة للصوا إذا كاا الصوا ياع  احلاضريال ه   الصو  واملشاهد أا ضاوا 
 

 تشغيل العروض التقدميية الدعوية -عشر  اثين
و   يددددتم هددددش   أفدددد ى فيددددديو ،صدددد   -الف شدددداا و،ددددد ضسددددمَّ  أهيدددداان   -العددددرو  التقدمييددددة 

هموعدة مدال الصدو  السابتدة أو ويتندمال العدر  التقددميش  (125)متيصصدةبدرام  ضصميمها لستيداى 
 وضقددددى بعدددحل املوا،دددا اوسددد مية   الشدددباة واألصدددواا   الدددث ضعدددا) موضدددوعا  حمدددد ا     املتحركدددة 
 اال ضقسيمها إىل ،سم   ومي  كمياا كب و مال العرو  الدعوية   (122)العاملية
والث ضتعل  ببياا حماسال اوس ى   والر  علد  الشدبهاا   العرو  املوجهة لب  املسلم   -أ

  مما ي اسب غ  املسلم  . ذلكمد صل  هللا علي  وسلم   وماإىل الث ضسا  هول    وهو  نبي  حم
والاكدددداو  الصدددد و ى كأهادددداى اوسددددضتعلدددد  بتعلدددديم    وهددددشالعددددرو  املوجهددددة للمسددددلم   -ب

   احليدداو الدددنيا   وم هددا مايوضددأ والصددياى واحلدد  والعمددرو   وم هددا مددايتعل  بة،يدد  القلددب والتاهيددد
 ا الواجب نوهم   وماإىل ذلك مما ي اسب املسلم  .ابيمل ما مآسش املسلم    أنا  العا

ف لعدددى ضددوفر التطبيقدداا  كيددة وهدد   العددرو  التقدمييددة يبمياددال ضشددبيلها هاليددا    التلفددا اا ال
عرضها علد    ولاال مياال ضشبيلها   بعحل األجهاو ال كية مث ال  مة لتشبيلها   ضلك التلفا اا 

 التلفا  ال كش إبهدى طر  العر  الشاما كما سب  بيان    املبحت األو  .
و إىل هللا ضعددداىل احلريصددد  علددد  الددددعو  يال املسدددلم  ويددرى الباهدددت أا مبقددددو  امل هددد  واملطدددو   

 والةفيد كما أنت  اآلخدروا ضطبيقداا خاصدة لأللعداب      ضطبيقاا خاصة للدعوو اوس مية  إنتاد  
 . (127)وماإىل ذلك مال شؤوا احلياوواألخبا    ومعرفة الطقس   وضعليم امل اه  الد اسية     

 
 مال سو و الشعرا  . 81اآلية   (124)
 ( .Macromedia Flash MX( و)Power Pointمال ه   ال ام    )  (125)
(   ويقددد  ى املو،ددا األو  حمتددوا  مددال saaid.net(   وصدديد الفوائددد )islamhouse.comمددال هدد   املوا،ددا    ا  اوسدد ى )  (122)

 لبة . 115الاتب   والصوضياا   والعرو  الدعوية بد 
تاجر   أ ائهدا والتطبيقداا الدث حتتويهدا حبسدب ندو    وختتلف ه   امل مال مت ر التلفا مياال معرفة ه   التطبيقاا   (127)

 .التلفا  كما سب  بيان  
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 اخلامتة
 

يسددر مددال إعدددا   وكتابتدد    وأوجددا أهددم نتائ دد    ختدداى هدد ا البحددت أفددد هللا ضعدداىل علدد  ما
 وضوصياض  فيما يلش  

مياددال ونظدداى ضشدبيا وضطبيقدداا     اشددتمال  علد  معددا)  احلاسددوب   الد كش   يشدب  التلفددا    -1
  وإماانيددة وضصددفأ موا،عهددا  يددةايبضصددا  للشددباة العاملكمددا يتشدداب  اجلهددا اا   إماانيددة    حتددديسها 

ميادال وصدف التلفدا  الد كش أبند  ضلفدا  مدال مث و   أ عدا يت  أو يبسدلايت  ضوصيا فأ و ولوهة مفاضي
 . حموسب
لياوا بدي   عال اوع انا املساجد   يبستفا و مال التلفا  ال كش   ل وصش الباهتي -2

و  صدايبا ايبنتظدا     ليادوا بددي   عدال جهدا  العدر  ،اعاا ا اضراا    و واللوهاا الو ،ية 
يبستفا و ل كما يوصش   عر  علي  ماي اسب كا مااا م ها وماحيتاج   وا  عامة لي    األماكال ال

ف للمشاهدو األسرية اجلماعية   ولعر  ملفاا الوسدائ  هيدت ميادال للداعيدة إنشدا   امل ا    م   
ا ضلددك اذير الشددرعية   وحتف ددماتبددة م اليددة ضدديمة مددال ضلددك امللفدداا ال قيددة ا اليددة مددال ا دد ظ حمتددًو

  علد  التلفدا اا ال كيدة   هاسوب شيصش أو   إهدى أ واا التيايال املت قلدة   وضعدر   اتبةامل
   امل ا    ع  امل ف  امل اسب   التلفا  أو بطريقة يبسلاية . 

ا ضت و  ضق ياا -3 فقدد  و  ه ا فوائد مجة فاألجهاو ال كية عل  التلفا اا    عر  حمتًو
إهددى فيل دأ إىل   يبضصا  السلاش للرب  ب  جها   ال كش والتلفدا  لدى الداعية أ واا ايبضتوفر 

ضفعيددا  أو  ايبضصددا  غدد  السددلاش املباشددر مسددا ضق يددة  يدد   التلفددا  املتددامل لدغدد  السددلاية التق يدداا 
ولادددال يبيددد  أ و،دددد ضادددوا التق يدددة متدددوفرو أو نسدددخ الشاشدددة . الددد كش     جهدددا    نقطدددة ايبضصدددا  

ضدعف  حبيدت  سدرعاا مدايظهربداط لسدتيدامها   و،دد يد  أ ايبضصدا  ولادال الد كش   ايب ض  جها  
يتقطا البت أ  ا  العر  أو يبيتواف  الصوا ما الصو و أ  ا  عر  ملفاا الفيديو فيل أ الباهت 

 .أخرى يبسلاية إىل ضق ية 
  التلفدددا  الددد كش نقدددا مجيدددا مدددايظهر علددد  شاشدددة اجلهدددا   وظيفدددة العدددر  الشددداماتددديأ ض -4
  سددوا    ذلددك الاتددب اولاةونيددة   أو العددرو  التقدمييددة   أو اجلددداو  إىل شاشددة التلفددا   الدد كش

ضية أو غ  ذلك مما ،د حيتاد الداعية عرضد    التلفدا     خبد ف ضق يداا العدر  األخدرى الدث الًر
  أفددرا  للداعيددة متابعددة مايشدداهد وضتدديأ هدد   الوظيفددة .الوسددائ  لفدداا ملفيهددا هيئدداا معي ددة ي شددةط 

 أسرض    أجها م ال كية .
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ضتددديأ يوصدددش الباهدددت القدددائم  علددد  البدددت التلفدددا أ للق دددواا الدعويدددة إبنتددداد ضطبيقددداا  -5
  .ع  الشباة العاملية  استقبا  بت ، وا مملستيدمش التلفا اا ال كية 
بتصدددميم ضطبيقددداا  أب دددا  املسدددلم  أصدددحاب املواهدددب   هدددا  ال هدددةكمدددا يوصدددش الباهدددت 

لتعلديم عل  طريقة العدرو  التقدمييدة   لددعوو غد  املسدلم  إىل اوسد ى   و للتلفا اا ال كية  عوية 
أا يدددتم ذلدددك للت سدددي  مدددا اجلهددداا ذاا الع ،دددة مسدددا و ا و الشدددؤوا  املسددلم  أمدددو   يددد هم   علددد 

الدددث ي ببدددش اوسددد مية   واملااضدددب التعاونيدددة لتوعيدددة اجلاليددداا   ومدددا   هامهدددا . ومدددال التطبيقددداا 
الددث ضت اسددب مددا خصوصددياا األلعدداب ال ه يددة الاتددب اولاةونيددة   و ضطبيقدداا    الع ايددة إبنتاجهددا

 . احتمعاا املسلمة 
اا ال كية   ويتم لتلفا  املشا  إليها أع     املتاجر اولاةونية له   التطبيقاا مجيا وضد  د 

 . ذلك للت سي  ما الشركة امل ت ة لاا ضلفا 
يوصش الباهت الداعية إذا عاى عل  شرا  ضلفا  ذكش ل ستفا و مدال ضق يداا العدر  فيد   -2

أو اجلوا  ،بدا او،دداى أو اللوهش   لختبا  ضواف  ه ا التلفا  ما أجهاض  ال كية كاحلاسوب ا مو  
 عل  الشرا    ويتم ه ا ايبختبا    متاجر بيا التلفا اا .

اسدتيداى التلفدا  الد كش  مال إسا وأو عل  بعحل أها بيت  إذا خشش الداعية عل  نفس   -7
دد  الشددباة امل اليددةفيما دد       املفاسددد ف ألا  هظددر اضصددا  التلفددا  للشددباة العامليددة عددال طريدد  موج  

وهد ا يبيددؤ ر علد  ايبسددتفا و  والسدد مة   هد ا البدداب يبيعددهلا شددش  .  مقددى علد  جلددب املصداحل 
  ا  ال كش .ا صائا األخرى للتلفمعظم مال 

خصددائا التلفددا اا ال كيدددة أو الداعيددة الددد أ يرغددب   ايبسددتفا و مدددال  يوصددش الباهددت -8
أجهدداو  ألهنددا مر،  يدداا التلفددا اا العا يددة فليبسددتفا و مددال    ويبيرغددب   شددرا  ضلفددا  ذكددش  بعنددها 

د ذلدددك مت قلدددة صدددب و احل دددم   ميادددال وصدددلها للتلفدددا  العدددا أ ع دددد احلاجدددة إليهدددا   مث فصدددلها بعددد
 حبسب  غبة الداعية .
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 البحث مراجع
 القسم األول : املطبوعات      

 القرآا الار  . -1
ضفس  القرآا العظيم   ابال كس     ا  الفار للطباعدة وال شدر والتو يدا   بد وا   الطبعدة  -2
 ى .1984 - 1414األوىل   
 . ى2112 يسم (  -فم    )نو يوليو(-الًر   )يونيو  ليا التسو    ماتبة جرير    -3
سلسلة األها يت الصحيحة وشش  مال فقههدا وفوائددها   حممدد انصدر الدديال األلبدا     -4

  .ى 1995 -ه 1415  الًر    طبعة  ماتبة املعا ف لل شر والتو يا
سددد ال ابدددال ماجدددة   أبوعبددددهللا حممدددد بدددال يايدددد القددداوي    حتقيددد  حممدددد فدددؤا  عبددددالبا،ش    -5

 .لمية   ب وا املاتبية الع

ال   آخددريو  شددعيب األ نددؤوطسدد ال أيب  او    سددليماا بددال األشددعت الس سددتا    حتقيدد   -2
 . ى 2119 -هد  1431   الطبعة األوىل مش    العاملية    الرسالة  ا 

صحيأ البيا أ   حممد بال إ اعيا البيا أ   حتقي   .مصطف   يب الببا    ا  ابدال   -7
 ى . 1993-ه1414ب وا   الطبعة ا امسة   -ال شر والتو يا    مش اليمامة للطباعة و -كس 

صددحيأ سدد ال أيب  او    حممددد انصددر الددديال األلبددا    ماتبددة املعددا ف لل شددر والتو يددا    -8
 . ى1998 -ه 1419الًر    الطبعة األوىل 

 صددحيأ مسددلم   أبددو احلسدد  مسددلم بدددال احل دداد القشدد أ ال يسددابو أ   ضرضيددب وضعليددد  -9
حممدددد فدددؤا  عبددددالبا،ش   نشدددر وضو يدددا إ ا اا البحدددوث العلميدددة واوفتدددا  والددددعوو واو شدددا  لململادددة 

 .ى 1981-ه1411العربية السعو ية   
فددددتأ البددددا أ بشددددرمل صددددحيأ البيددددا أ   ابددددال ه ددددر العسددددق     حتقيدددد  حممددددد فددددؤا   -11

 . ياعبدالبا،ش وحمب الديال ا طيب    ا  الفار للطباعة وال شر والتو  
املسددتد   علدد  الصددحيح    احلدداكم ال يسددابو أ   حتقيدد  مصددطف  عبدددالقا   عطددا    -11

 ى .2112 -ه1422 ا  الاتب العلمية   ب وا   الطبعة السانية   
إشددراف    عبددد هللا    اليوآخدر  شدعيب األ نددؤوطمسد د اومدداى أفدد بددال ه بدا   حتقيدد   -12

 .  ى 2111 -هد  1421   الطبعة األوىلب وا      مؤسسة الرسالة   بال عبد ا سال الةكش
املع دددم الابددد  للطددد ا    حتقيددد  فددددأ بدددال عبداحيدددد السدددلفش   ماتبدددة ابدددال ضيميدددة    -13 

 القاهرو   الطبعة السانية .
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 *القسم الثاين : مواقع الشبكة العنكبوتية
 ( .archive.orgأ شيف ) -1
 ( .ar.islamway.netطري  اوس ى ) -2
 ( .ar.wikipedia.org/wikiاملوسوعة احلرو ويايبيدً ) -3
 ( .format-factory.ar.softonic.com)برانم  فو ماا فاكتو أ  -4
 . (kt-b.comجاما الاتب املصو و ) -5
 ( .publications-img.qurancomplex.gov.saهما امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ) -2
 ( .quran.ksu.edu.saامللك سعو  )املصحف اولاةو  جبامعة  -7
 . (islamhouse.com ا  اوس ى ) -8
 . (saaid.netصيد الفوائد ) -9

 ( .saudi.souq.com/sa-arسو .كوى ) -11
 . (shamela.wsاملاتبة الشاملة ) -11
 ( .virtualrouter.codeplex.comبرانم  ونشا  نقطة اضصا    احلاسوب ) -12
 ( .waqfeya.comة  )املاتبة الو،في -13
  ( .way2allah.com)الطري  إىل هللا  -14
 ( .www.adobe.comشركة أ ويب امل ت ة ل انم  أكرولا  يد  ) -15
 ( .www.adslgate.comالبوابة الر،مية ) -12
 ( .www.al-islam.com)و ا و الشؤوا اوس مية واألو،اف والدعوو واو شا   -17
 ( .www.amazon.comأما وا ) -18
 ( .www.dlna.orgحتالف الشباة الر،مية احلية ) -19
 ( .www.eSprit-Solution.comالشركة املصممة لتطبي  املاتبة الصوضية للقرآا الار  ) -21
 ( .www.google.com.saجوجا ) -21
 . (www.intel.saشركة إنتا ) -22
 ( .www.islamweb.netإس ى ويب ) -23
 . (www.kensington.com)شركة ك س  توا  -24
 ( .www.mhotspot.comبرانم  ونشا  نقطة اضصا    احلاسوب ) -25
 .( www.mp3quran.netاملاتبة الصوضية للقرآا الار   ) -22
 ( .www.mycloud.comماأ ك و  ) -27
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 ( .www.seagate.comشركة سي ي  ) -28
 ( .www.tafsir.netمركا ضفس  للد اساا القرآنية ) -29
 .( www.tech-wd.comعامل التق ية ) -31
 ( .www.youtube.comيوضيوب ) -31
 . (www.zhone.com) وا شركة  -32
 مت ضرضيب ه   املوا،ا حبسب األجبدية اوجنلياية لع اوي ها . *
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 فهرس احملتوايت
 املقدمة

 (2................)............................أويب    أمهية موضو  البحت وأسباب اختيا  
 اثنيا    ضساتيبا البحت 
   (3.............................................................)اثلسا    الد اساا السابقة

  ابعا    مراجا البحت
 (5..............................................................)خامسا    م ه  البحت

 ا البحتسا سا    مصطلحا
 التلفا  ال كش  -1
 (2......................................................................)التطبيقاا -2
 وهدو التحام عال بعد -3
   (7.................................................................)وظائف العر  -4
 الوسائ  ملفاا -5

   (8.......................................)اال ضشبيلها   التلفا  ال كشأنوا  امللفاا الث مي
 موج    الشباة  -2

   (9................................................................)،يو  البحت -سابعا  
 

 املبحث األول
 وظائف العرض يف التلفازات الذكية

 الوظيفة األوىل
 ا فوظة   أ واا التيايال املت قلةعر  ملفاا الوسائ  

 (11..).................................. ضعريف أ واا التيايال املت قلة وأنواعهاأويب    
  ال و  األو    إصبا ال اكرو
   ال و  السا    بطا،ة ال اكرو

 ال و  السالت   القر  الصلب ا ا جش 
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 (11.....).................................................... القر  الصلب العا أ -أ
 القر  الصلب غ  السلاش -ب 

 طر   ب  القر  غ  السلاش للتلفا  ال كش
 (USBالرب  ع  م ف  ) -1
 الرب  ع  شباة القر  غ  السلاية -2
 (12.........................................................)الرب  ع  موج    شباة -3
   القر  الصلب السحايب -د

  ب  القر  السحايب للتلفا  ال كشطر  
 الرب  املباشر -1
 (13.............................................................)الرب  غ  املباشر -2

   ايبستفا و مال خصائا القر  السحابية   التلفا  ال كش
ا أ واا اثنيا       (14........)...........لتلفا ل املرضبطةالتيايال املت قلة كيفية استعرا  حمتًو

 طريقة عر  ملف واهد خماا   القر  غ  السلاش أو القر  السحايب
 

 الوظيفة السانية
ا األجهاو ال كية       عر  حمتًو

 (12..........................)................................... أويب    العر  الشاما
 الطريقة السلاية   لطريقة األوىل ا
 احلاسوب الشيصش  -أ

   اجلوايبا واحلواسيب اللوهية -ب 
 (17...........................).....................الطريقة غ  السلاية   الطريقة السانية 

   ضق ية نسخ الشاشة -أ
  ضق ية العر  غ  السلاش -ب 

 (19......................)ة   اجلها  إىل التلفا  يبسلايا  اثنيا    بت ملفاا الوسائ  امليان
    ايبضصا  غ  السلاش املباشر الطريقة األوىل

 (21.................................)ضفعيا نقطة ايبضصا    اجلها  ال كش الطريقة السانية  
 احلواسيب ا مولة واملاتبية  -أ

 ةاجلوايبا واحلواسيب اللوهي -ب 
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 (21...........................)................الطريقة السالسة   ايبضصا  ع  موج    شباة 
  كيفية ضشبيا ملفاا الوسائ  امليانة   اجلها  ال كش عل  التلفا 

  احلواسيب ا مولة واملاتبية امللفاا امليانة    -أ
 امللفاا امليانة   اجلوايبا واحلواسيب اللوهية -ب

 (22....................) متطلباا عر  كافة امللفاا امليانة   األجهاو ال كية عل  التلفا 
 احلواسيب ا مولة واملاتبية  -أ

 (  23..................................................)اجلوايبا واحلواسيب اللوهية -ب 
 الوظيفة السالسة

 عر  موا،ا الشباة العاملية     
 (25..........................)...........الوصو  إىل املوا،ا   متصفأ التلفا  ال كشية كيف

  يوضيوب عل  التلفا  كيفية ضشبيا مقاطا الفيديو   مو،ا
 (22.........)......عل  شاشة التلفا  بديب  مال شاشة اجلها  ال كش مقاطا الفيديوعر   فوائد

  حبساب جوجايوب عل  مو،ا يوضأهم فوائد الدخو  
 املبحث الثاين

 االستخدامات الدعوية لوظائف العرض يف التلفازات الذكية
 (27...........................).............. عر  القرآا الار  عل  شاشة التلفا  -أويب  

   مصا   عر  القرآا الار  عل  شاشة التلفا  وايبستما  إلي 
  ضتنمال القرآا الار املصد  األو    املوا،ا الث

 (Mp3Quranاملصد  السا    استيداى ضطبي  )
 (28.................)أهم هايبا ايبستفا و مال موا،ا القرآا الار  وضطبيقاض    التلفا  ال كش

 مطالعة الاتب اولاةونية عل  شاشة التلفا  -اثنيا  
 (29ونية...............................)املصد  األو    املوا،ا الث ضتيأ عر  الاتب اولاة 

 مو،ا املاتبة الشاملة -أ
 مو،ا املاتبية الو،فية -ب
 مو،ا أ شيف -د 

 (31........................................)املصد  السا    الاتب امليانة   اجلها  ال كش
 استيداى ضطبي  املاتبة الشاملة -أ
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 (Pdfواثئ  ا مولة )فتأ الاتب املصو و هبيئة ال -ب
 املشاهدو األسرية اجلماعية -اثلسا  

 مشالة ضشت  أفرا  األسرو و،لة اجتماعهم
 (31.......................................................)أهم ماض اسب مشاهدض  مجاعيا  

 ملفاا الوسائ  امل اسبة لابا  السال -1
 تلك امللفاااجلماعية لشاهدو املاملةضبة عل   املصاحل الشرعية

 (32.......................)املشاهد امللتقطة   الره ا السياهية وال اهاا ال ية العائلية -2
 املشاهد امللتقطة   األنشطة املد سية وما  هامها -3
 (33.....................................)هسالا األب ا    موا،ا التواصا ايبجتماعش -4
 قاطا اليوضيوب الث يشاهدها األب ا م -5
 األلعاب ال ه ية -2

 (35.................)..................... إاتهة ملفاا الوسائ  ألها الدا  والاوَّا  - ابعا  
 القرآا الار  -أ

 ا اضراا املسموعة واملرئية -ب
 وما  هامها صو  م اظر الطبيعة والاوا واألش ا  واألهنا  -د
 األانشيد اوس مية - 

 (32...........................).......عر  ال ام  املس َّلة مال الق واا الفنائية -خامسا  
 ضنييم الصوا -سا سا  

 (37........................................)طر  اضصا  التلفا  ال كش للسماعاا ا ا جية
   فوائد ضنييم الصوا   التلفا  ال كش

 ضنييم األصواا الصا  و مال األجهاو ال كية ا مولة -أ 
  إهيا  احلف ا امل الية -ب 

 (38........) متابعة مايشاهد  صبا  األب ا    أجها م ال كية وايبط   عل  حمتًو ا -سابعا  
 (41)..............إشبا  األب ا  لستاشاف ا صائا الف ية املفيدو   التلفا  ال كش  -اثم ا  

 هظر اضصا  التلفا  ال كش للشباة العاملية
 (41.....................) التلفا  ال كش وسيلة إينامل   ا اضراا والد و  العلمية -اتسعا  
 ى ال د صل  هللا علي  وسلم الوسائا التعليمية اويناهيةااستيد
 (44.......................) دالتلفا  ال كش لوهة إع انا ووسيلة ض ك ية   املس  -عاشرا  
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 أهم ماي ببش مراعاض    التلفا  ال أ يوضا   املس د
 (45...................................................)أهم مامياال عرض    ضلفا  املس د

  (42..........................)أهم ماي ببش مراعاض    التصاميم الدعوية الث ضعر    املس د
 بت املوا  اوع مية امل اسبة ع  التلفا اا ال كية   األماكال العامة -ها أ عشر 
 (47.........................................)ضشبيا العرو  التقدميية الدعوية -اث  عشر 

 (48).............................................................................ا امتة
 (51.....................................................................) البحت مراجا

 القسم األو    املطبوعاا
 (51..............................)................. القسم السا    موا،ا الشباة الع ابوضية

ا  (53..............................)...................................... فهر  ا تًو
 
 

 


